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SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā

2013.gada 30.jūlijā Nr.14

Sēde sasaukta plkst.10:00

Sēdi atklāj plkst.10:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Inese Rutka

Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers,

Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima.

Sēdē nepiedalās –
1 Aglonas novada domes deputāts: Andris Girss (ekskursijā).

Piedalās –

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,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs,
datorsistēmu tehniķis J.Rutka.

SIA „LER8” (laikraksts „Ezerzeme”) valdes loceklis J.Kriviņš.

Uzaicinātās personas: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis I.Breidaks, biedrības „Neaizmirstule” valdes
priekšsēdētāja I.Reča, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja V.Mihailova.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1. Par deputāta maiņu.
2. Par budžeta grozījumiem.
3. Par Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumiem.
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4. Par Aglonas novada domes izveidotajām komisijām un to nolikumiem:
4.1. administratīvo komisiju,
4.2. iepirkumu komisiju,
4.3. īpašumu atsavināšanas komisiju,
4.4. Par  „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” nolikumu.

5. Par Aglonas novada domes pārstāvību biedrībās, nodibinājumos.
6. Par Aglonas novada domes kapitālsabiedrībām.
7. Par domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu pieņemšanas laikiem.
8. Par  grozījumiem štatu sarakstos un vakancēm.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
11. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.
12. Par Saistošajiem notiekumiem Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada

administratīvajā teritorijā”.
13. Par iepirkuma rezultātiem.
14. Par projektiem.

14.1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §
18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.

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

14.3. Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.
14.4.  Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā. II. kārta”.
14.5.  Par darba grupas rezultātiem (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē, protokols Nr.13,

§12).
15. Par sociālajiem jautājumiem.

15.1. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.
15.2. Par sociālajiem pabalstiem.
15.3. Dažādi sociālie jautājumi un iesniegumi.

16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par SIA „Latgales druka”.
16.2. Par pārstāvja delegēšanu Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.
16.3. Par LPS vēstuli (20.06.2013., Nr. 947).
16.4.  Par I.B. iesniegumu.
16.5.  Par GPS.
16.6.  Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas iesniegumiem

(17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000).
16.7.  Par Aglonas novada PII iesniegumu.
16.8.  Par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu

sniegšanas iespējām būvniecību.
16.9.  Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
16.10. Par telpu remontu nekustāmajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
16.11. Par pirts ēku.
16.12. Par A.S. iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1067).
16.13. Par D.Z. iesniegumu (27.06.2013., Nr. 980).
16.14. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu .
16.15. Par R.J. iesniegumu (24.07.2013., Nr. 2035).

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

 Par iepirkumu „Apmācību braucienu organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu  uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā
mantojuma koncepciju”  (BELLA CUISINE) ietvaros (Pie 13.p. Par iepirkuma rezultātiem).

 Par izmaiņām sagatatavotajos lēmumprojektos 14.2., 14.3. un 14.4.punktos.
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 Par M.S. iesniegumu (30.07.2013., Nr.2058) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).

Deputāts I.Reščenko lūdz papildināt dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem:

 Novada domes priekšsēdētājas atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(1.punkts)

 Par darbinieku pārvietošanu uz citām telpām.

Deputāts V.Krimans iebilst par jautājuma „Par darbinieku pārvietošanu uz citām telpām” iekļaušanu
sēdes darba kārtībā, par šo jautājumu domes priekšsēdētāja var ziņot savā atskaitē.

No sēžu zāles iziet deputāts A.Dimpers.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, V.Krimans, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1. Par deputāta maiņu.
2. Par budžeta grozījumiem.
3. Par Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumiem.
4. Par Aglonas novada domes izveidotajām komisijām un to nolikumiem:

4.1. administratīvo komisiju,
4.2. iepirkumu komisiju,
4.3. īpašumu atsavināšanas komisiju,
4.4. Par  „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” nolikumu.

5. Par Aglonas novada domes pārstāvību biedrībās, nodibinājumos.
6. Par Aglonas novada domes kapitālsabiedrībām.
7. Par domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu pieņemšanas laikiem.
8. Par  grozījumiem štatu sarakstos un vakancēm.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
11. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.
12. Par Saistošajiem notiekumiem Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada

administratīvajā teritorijā”.
13. Par iepirkuma rezultātiem.
14. Par projektiem.

14.1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §
18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.

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

14.3. Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.
14.4.  Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā. II. kārta”.
14.5.  Par darba grupas rezultātiem (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē, protokols Nr.13,

§12).
15. Par sociālajiem jautājumiem.

15.1. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.
15.2. Par sociālajiem pabalstiem.
15.3. Dažādi sociālie jautājumi un iesniegumi.

16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
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16.1. Par SIA „Latgales druka”.
16.2. Par pārstāvja delegēšanu Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.
16.3. Par LPS vēstuli (20.06.2013., Nr. 947).
16.4.  Par I.B. iesniegumu.
16.5.  Par GPS.
16.6.  Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas iesniegumiem

(17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000).
16.7.  Par Aglonas novada PII iesniegumu.
16.8.  Par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu

sniegšanas iespējām būvniecību.
16.9.  Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
16.10. Par telpu remontu nekustāmajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
16.11. Par pirts ēku.
16.12. Par A.S. iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1067).
16.13. Par D.Z. iesniegumu (27.06.2013., Nr. 980).
16.14. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu .
16.15. Par R.J. iesniegumu (24.07.2013., Nr. 2035).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
iepirkumu „Apmācību braucienu organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju”
(BELLA CUISINE) ietvaros (Pie 13.p. Par iepirkuma rezultātiem)”.

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

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:

1. Par  iepirkumu „Apmācību braucienu organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu  uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā
mantojuma koncepciju”  (BELLA CUISINE) ietvaros (Pie 13.p. Par iepirkuma
rezultātiem)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
izmaiņām sagatavotajos lēmumprojektos 14.2., 14.3. un 14.4.punktos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:

1. Par izmaiņām sagatavotajos lēmumprojektos 14.2., 14.3. un 14.4.punktos.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Dimpers.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par M.S.
iesniegumu (30.07.2013., Nr.2058) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
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O.Šatilovs, L.Solima, V.Krimans, A.Dimpers); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:

1. Par M.S. iesniegumu (30.07.2013., Nr.2058) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Novada
domes priekšsēdētājas atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu (1.punkts)”.

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

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:

1. Novada domes priekšsēdētājas atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu
(1.punkts)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Apstiprinātā sēdes darba kārtība:

1. Novada domes priekšsēdētājas atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par deputāta maiņu.
3. Par budžeta grozījumiem.
4. Par Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumiem.
5. Par Aglonas novada domes izveidotajām komisijām un to nolikumiem:

5.1. administratīvo komisiju,
5.2. iepirkumu komisiju,
5.3. īpašumu atsavināšanas komisiju,
5.4. Par  „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” nolikumu.

6. Par Aglonas novada domes pārstāvību biedrībās, nodibinājumos.
7. Par Aglonas novada domes kapitālsabiedrībām.
8. Par domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu pieņemšanas laikiem.
9. Par  grozījumiem štatu sarakstos un vakancēm.
10. Par zemes jautājumiem.
11. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
12. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.
13. Par Saistošajiem notiekumiem Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada

administratīvajā teritorijā”.
14. Par iepirkuma rezultātiem.
15. Par projektiem.

15.1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §
18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.

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

15.3. Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.
15.4.  Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā. II. kārta”.
15.5.  Par darba grupas rezultātiem (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē, protokols Nr.13,

§12).
16. Par sociālajiem jautājumiem.

16.1. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.
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16.2. Par sociālajiem pabalstiem.
16.3. Dažādi sociālie jautājumi un iesniegumi.

17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1. Par SIA „Latgales druka”.
17.2. Par pārstāvja delegēšanu Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.
17.3. Par LPS vēstuli (20.06.2013., Nr. 947).
17.4.  Par I.B. iesniegumu.
17.5.  Par GPS.
17.6.  Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas iesniegumiem

(17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000).
17.7.  Par Aglonas novada PII iesniegumu.
17.8.  Par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu

sniegšanas iespējām būvniecību.
17.9.  Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
17.10. Par telpu remontu nekustāmajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
17.11. Par pirts ēku.
17.12. Par A.S. iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1067).
17.13. Par D.Z. iesniegumu (27.06.2013., Nr. 980).
17.14. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu .
17.15. Par R.J. iesniegumu (24.07.2013., Nr. 2035).
17.16. Par M.S. iesniegumu (30.07.2013., Nr.2058).

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par atļauju laikraksta „Ezerzeme” pārstāvim
J.Kriviņam sniegt informāciju.

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

1. Atļaut laikraksta „Ezerzeme” pārstāvim J.Kriviņam sniegt informāciju.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Laikraksta „Ezerzeme” pārstāvis J.Kriviņš īsumā informē deputātus par iespējām publicēt laikrakstā
„Ezerzeme” ieliktni „Aglonas novada ziņas”.

2. §
Par deputāta maiņu.

(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,
saskaņā ar Aglonas novada vēlēšanu komisijas 2013.gada 3.jūlija paziņojumu,

No balsošanas sevi atstādina L.Solima.

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

1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada vēlēšanu komisijas sniegto informāciju, ka
deputāta amatā stājas Lolita Solima.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 1.daļas 10.punktu, 50.pantu un
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51.pantu,

No balsošanas sevi atstādina L.Solima.

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

2. Ievēlēt Aglonas novada domes deputāti Lolitu Solimu darbam Finanšu komitejā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sakarā ar to, ka uz sēdi ir ieradies SIA „Civitta Latvija” pārstāvis, sēdes vadītāja H.Streiķe
lūdz izskatīt 12.jautājumu „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2037.gadam izstrādes gaitu”.

Deputāti vienojoties piekrīt.

12. §
Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.

(Ziņo SIA „Civitta Latvija” pārstāvis I.Breidaks)

SIA „Civitta Latvija” pārstāvis I.Breidaks prezentē izstrādāto Aglonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka, lai
izpildītu savas funkcijas pašvaldībām noteiktā likumā  noteiktajā kārtībā ir pienākums  izstrādāt pašvaldības
teritorijas attīstības  programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma  administratīvo pārraudzību. MK 2012.gada 16. oktobra noteikumu Nr.
711 „ Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.1 sadaļā Ilgtspējīgas
attīstības  stratēģijas saturs un 4.1 sadaļā Ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība.
Aglonas novada 2013. gada 30. janvāra domes sēdē  (protokols 2.6.§) „Par  Aglonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2037. gada izstrādi” tika apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037. gadam darba  grupa, kuras sastāvā ir Aglonas novada domes priekšsēdētājs un
Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Sakarā ar Aglonas novada vadības maiņu ir jāveic izmaiņas
darba grupas sastāvā .
Aglonas novada 2013. gada 6. jūnija Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam
darba  grupas sēde (prot.Nr1) kurā tika izskatīti ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības virzieni , novada
attīstības tendences, mērķi, vīziju priekšlikumu izveide 2037. gadam un Aglonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādes un darba gaitas grafika saskaņošana.
Atbilstoši darba laika grafikam 15. jūlijā SIA „Civitta Latvija”  ir izstrādājusi  un iesniegusi Aglonas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakciju.

Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT  izmaiņas Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam darba
grupas sastāvā.

2. NODOT  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  1.redakciju  publiskai apspriešanai  no
1.augusta līdz  29.augustam. Sabiedriskās apspriedes laikā  rīkot sanāksmes ar Aglonas novada
iedzīvotājiem  katrā pagasta pārvaldē un Aglonā.

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

V.Krimans – lūgums padomāt par sociālo politiku, par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
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stratēģiju, padomāt par medicīnu, par zivsaimniecību un ezeru apsaimniekošanu.

V.Krimans iebilst par lēmumprojekta 1.punktu - jābūt konkrētiem uzvārdiem.

I.Reščenko priekšlikums ir atcelt iepriekšējo lēmumu un pieņemt lēmumu apstiprināt darba grupā
H.Streiķi un O.Šatilovu.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt I.Reščenko priekšlikumu.

H.Streiķes priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku, novada domes juristam
sagatavot  lēmumprojektu.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku, novada domes juristam sagatavot
lēmumprojektu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1.§
Novada domes priekšsēdētājas atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

(Ziņo H.Streiķe)

H.Streiķe sniedz īsu pārskatu par 28.06.2013.g. pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.

V.Krimana priekšlikums ir projekta komandai sniegt rakstisku ziņojumu uz Finanšu komiteju par
LAD projektu „Aglonas saieta nama telpu renovācija” .

V.Krimana priekšlikums ir aicināt Darba inspekciju kopā ar projekta komandu izvērtēt kabinetu
stāvokli.

Saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums”
65.punktu,

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

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētājas H.Streiķes atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.06.2013.g.,  izpildes gaitu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3. §
Par budžeta grozījumiem.

(Ziņo H.Streiķe)

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure.

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
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O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „ 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 ieņēmumos 53833 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  2549339 lati (tajā skaitā konsolidācija - 275276 lati),
aizņēmumu saņemšana: grozījumi 227182 lati, aizņēmumu saņemšana ar grozījumiem 298935
lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 267716 lati. Pamatbudžeta
ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un
aizņēmumu saņemšana) ir 3115990 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus izdevumos 273110 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta
izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2996342 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276 lati),
aizņēmumu atmaksa 111092 lati, atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus 7905 lati), sastāda
8556 lati. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 3115990 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276
lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ ir
neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē
(izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem).
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
2.1. 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.
3.1. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu
projektu ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-
Pārvaldes’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā
‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola
pielikumos.
3.2. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu
kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts
Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS,
2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4. §
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Par Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumiem.
(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 8.punktu un 41.panta 1.daļas
2.punktu,

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

1. Uzlikt par pienākumu iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārskatīt struktūrvienību
un iestāžu nolikumus un pēc nepieciešamības iesniegt priekšlikumus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

5. §
Par Aglonas novada domes izveidotajām komisijām un to nolikumiem.

(Ziņo H.Streiķe)

5.1. Par administratīvo komisiju,

Pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un Aglonas novada
administratīvās komisijas nolikuma 4.1. un 4.2. punktu,

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

1. Apstiprināt Aglonas novada administratīvo komisiju sekojošā sastāvā: Skaidra
Mežiniece- komisijas priekšsēdētāja; Antoņina Čerņavska- komisijas locekle; Svetlana
Pokšāne- komisijas locekle; Margarita Mickeviča- komisijas locekle; Iveta Trubača-
komisijas locekle; Deniss Kuzņecovs- komisijas loceklis.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.2. Par iepirkumu komisiju,

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.

Sagatavotais lēmumprojekts:

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

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu.

Novada domes jurists D.Kuzņecovs informē, ka no š.g. 1.augusta stāsies spēkā Publisko iepirkumu
likuma grozījumi.

H.Streiķes priekšlikums ir atlikt pagaidām jautājuma izskatīšanu.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.3. Par īpašumu atsavināšanas komisiju,



Aglonas novada domes 30.07.2013. sēdes protokols Nr.14 - 11 -

(Ziņo D.Kuzņecovs)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada domes  īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu.
2. Izsludināt kandidātu pieteikšanos uz Aglonas novada domes īpašumu atsavināšanas komisijas locekļu

vakanci.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Lielcepure, V.Krimans.

V.Krimans uzskata, ka ir jāizvērtē, vai atstāt vienu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komisiju,
papildinot komisijas nolikumu ar jaunām funkcijām vai arī veidot divas komisijas – nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas komisiju un nekustamo īpašumu atsavināšanas komisiju.

V.Krimana priekšlikums  ir atlikt jautājuma izskatīšanu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
L.Solima, V.Krimans, A.Dimpers); pret – nav; atturas – 2 (I.Reščenko, O.Šatilovs), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par īpašumu atsavināšanas komisiju.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.4. Par  „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība” nolikumu.
(Ziņo D.Kuzņecovs)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nolikumu „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un
kontroles kārtība”.

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

V.Krimana priekšlikums ir nolikuma projektu publiskot mājas lapā www.aglona.lv ar lūgumu
iedzīvotājiem līdz š.g. 1.septembrim iesniegt priekšlikumus, komentārus, precizējumus.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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

1. Nolikuma „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība”projektu publiskot mājas lapā www.aglona.lv ar lūgumu iedzīvotājiem
līdz š.g. 1.septembrim iesniegt priekšlikumus, komentārus, precizējumus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6. §
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Par Aglonas novada domes pārstāvību biedrībās, nodibinājumos.
(Ziņo H.Streiķe)

Pašvaldība ir dalībnieks sekojošās biedrībās (nodibinājumos) – „Latvijas Pašvaldību savienība”,
biedrībā „Preiļu rajona partnerība” (Pārstāvis A.Bartuša), biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”
(pārstāvis Z.Ločmele), „Preiļu lauksaimnieku apvienība”, „Latgales reģiona attīstības aģentūra”
(pārstāvis I.Gražule),  „Latgales tūrisma asociācija” (pārstāvis I.Gražule).

Sagatavotais lēmumprojekts:

Virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi 2 priekšlikumus:

1.priekšlikums

1.1. Deleģēt Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Osvaldu Šatilovu kā pārstāvi „Preiļu
rajona partnerībā” un „Krāslavas rajona partnerībā”.

2.priekšlikums

1.2. Deleģēt Anitu Annu Bartušu kā pārstāvi „Preiļu rajona partnerībā” un Zani Ločmeli kā
pārstāvi „Krāslavas rajona partnerībā”.

V.Krimana priekšlikums ir atbalstīt 1.priekšlikumu.

O.Šatilova priekšlikums ir deleģēt kā pārstāvi „Krāslavas rajona partnerībā”  deputātu Juri
Butēvicu.

I.Reščenko priekšlikums ir atbalstīt 2.priekšlikumu.

Deputāti balso par 1.priekšlikumu ar izmaiņām, ko piedāvāja deputāts O.Šatilovs.

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

1.1. Deleģēt Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Osvaldu Šatilovu kā
pārstāvi „Preiļu rajona partnerībā”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

1.2. Deleģēt Aglonas novada domes deputātu Juri Butēvicu kā pārstāvi „Krāslavas
rajona partnerībā”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7. §
Par Aglonas novada domes kapitālsabiedrībām.

(Ziņo V.Lielcepure)

7.1. Par pašvaldības kapitāla daļām SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” (SIA „AADSO”).

Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem (26.02.2013. LURSOFT informācija), Aglonas novada
domes kapitāla daļu vērtība SIA „AADSO” kapitālā ir 9075 Ls jeb 2,73%.

Sagatavotais lēmumprojekts:



Aglonas novada domes 30.07.2013. sēdes protokols Nr.14 - 13 -

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem (26.02.2013. LURSOFT informācija)

Aglonas novada domes kapitāla daļu vērtība SIA „AADSO” kapitālā ir 9075 Ls jeb 2,73%.

7.2. Par pašvaldības kapitāla daļām SIA „Preiļu slimnīca”.

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 18.06.2013. lēmumu Nr.6-12/80397/1, veiktas izmaiņas SIA
”Preiļu slimnīca” kapitālā. Aglonas novada pašvaldībai kapitāla daļu vērtība palielināta par 3569 Ls
un uz 11.05.2013. sastāda 25056 Ls jeb 5,1%. Kapitāla daļu palielinājums veikts, reģistrējot
Aglonas novada domes pārskaitīto līdzfinansējuma daļu ERAF projekta īstenošanai 2186 Ls
apmērā un dzemdību nodaļai 1383 Ls apmērā.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem (18.02.2013. informācija) Aglonas novada

domes kapitāla daļu vērtība SIA „Preiļu slimnīca” kapitālā ir  25056 Ls jeb 5,1%.
2. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīcas” bilanci uz 01.07.2013.g.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.

V.Krimans iebilst par balsošanu par sagatavotajiem lēmumprojektiem.

V.Krimana priekšlikums ir izņemt jautājumus 7.1. un 7.2. no dienas kārtības.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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

1. Izņemt jautājumus 7.1. un 7.2. no dienas kārtības.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8. §
Par domes priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu pieņemšanas laikiem.

(Ziņo I.Barkeviča)

I.Barkeviča informē, ka pašvaldības nolikumā ir noteikti pieņemšanas laiki novada domes
priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam. Pārējiem deputātiem iedzīvotāji ir jāpieņem vismaz
vienu reizi divos mēnešos. Deputātiem uz e-pastiem tika nosūtīta informācija izteikt savus
priekšlikumus un iesniegt lietvedībā, lai varētu informāciju apkopot un ievietot pašvaldības mājas
lapā.

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

Pamatojoties  uz Saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”  88.un 89.punktu,

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

1. Sastādīt deputātu pieņemšanas grafiku.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. §
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Par  grozījumiem štatu sarakstos un vakancēm.
(Ziņo H.Streiķe)

Debatēs piedalās: A.Dimpers, O.Šatilovs, I.Maļuhina, J.Butēvics.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2 (I.Reščenko, A.Dimpers), NOLEMJ:

1. Ar 23.08.2013.g. likvidēt štata vienību  „transporta dispečers”  struktūrvienībā
„Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

2.   Izsludināt konkursu uz vakanto vietu „darba aizsardzības vecākais speciālists”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10. §
Par zemes jautājumiem.

(Ziņo H.Streiķe)

10.1.  Par nekustamo īpašumu „Daugavpils iela 4” Aglonas pagastā.

Konstatēts:
Saskaņā ar pēdējiem pašvaldības zemju inventarizācijas datiem pēc stāvokļa uz 01.12.2012.,
nekustamais īpašums”Daugavpils iela 4” atrodas Aglonas novada pašvaldības bilancē, inventāra
nr.40144, kartiņas nr.8287.
Atbilstoši Preiļu zemesgrāmatas 19.09.2003. izsniegtajam nodalījuma norakstam nekustamā
īpašuma”Daugavpils iela 4”,  kadastra Nr.7642 004 0144, nodalījuma Nr.1829-A, īpašnieks ir
Preiļu rajona Aglonas pagasta pašvaldība.
Savukārt, atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas sniegtajai informatīvajai vēstulei (saņemts
27.06.2013. Nr.970), nekustamais īpašums”Daugavpils iela 4” Aglonā,  kadastra Nr.7642 004
0144, sastāvošs no daudzdzīvokļu mājas uz zemes gabala 0,592 ha platībā, ir pilnībā sadalīts
dzīvokļu īpašumos.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,
NOLEMJ:

1. Noņemt no Aglonas novada pašvaldības zemju uzskaites nekustamo īpašumu ”Daugavpils iela
4” Aglonā,  kadastra Nr.7642 004 0144.

2. Iesniegt Preiļu zemesgrāmatā nodaļā lūgumu par īpašumtiesību izmaiņām.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko); pret – 1
(V.Krimans); atturas – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs), neapstiprina
sagatavoto lēmumprojektu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
10.2. Par G.S. nekustamo īpašumu „Vasiļi” Kastuļinas pagastā.
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Konstatēts:
Ar Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7#1, bijušajam zemes lietotājam G.S.
izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 un noteikts,
ka  zemes vienība 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 piekrīt pašvaldībai.
Savukārt, atbilstoši Kastuļinas pagasta zemes komisijas 01.03.1996. lēmumam , Kastuļinas

pagasta zemes komisijas 18.04.1997. lēmumam un VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas
07.05.2005. lēmumam Nr.1-5-1/353, G.S. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 2,74 ha
kopplatībā, zemes mantojamās tiesības nav izmantotas.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 nav piešķirts nekustamā īpašuma

nosaukums un nav noteikts zemes lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 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 – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Grozīt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7#1 „Par lauku apvidus zemes
piekritību Kastuļinas pagasta pašvaldībai” :

- Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmuma Nr.7.#1 sadaļu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088.

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 NĪVKI sistēmā
reģistrējama kā daļēji mantojamā zeme ar izpirkšanas tiesībām.

3. Piešķirt nosaukumu: ”Vasiļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6072 005 0088.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005
0088.

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.

10.3. Par nekustamo īpašumu „Jauncigeļnas” Grāveru pagastā.

Saņemts Ē.B. iesniegums (11.06.2013., Nr.4-14/71) par nekustamā īpašuma nodokļa
samazināšanu,

Konstatēts:
Saskaņā ar VZD reģistrēto informāciju NĪVKI sistēmā, Ē.B. piederošais nekustamais īpašums
„Jauncigeļnas” ar kadastra Nr.6058 004 0041 sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6058 004 0066, kopējā zemes platība 12,9 ha. Zemes kadastrālā vērtība 2263,00 Ls, aprēķinātais
nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadam ir 33,95 Ls. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nav.
Ē.B. lūdz samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu, jo uz viņa īpašuma atrodas zemes
lietošanas tiesību apgrūtinājums – pašvaldības apakšzemes ūdensvads, kas nav norādīts zemes
robežu plānā un nav reģistrēts VZD NĪVKI sistēmā. Atbilstoši pašvaldības realizējamajam
infrastruktūras projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā”ir paredzēts veikt apakšzemes ūdensvada rekonstrukcijas darbus.
Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 4.daļu un likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 3.daļu,
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NOLEMJ:
1. Samazināt nekustamā īpašuma nodokli 25% apmērā no aprēķināmās gada kopsummas par Ē.B.,

personas kods, piederošo nekustamo īpašumu „Jauncigeļnas”, kadastra Nr.6058 004 0041.
Samazinājumu piemērot uz 3 gadiem sākot ar 2014.gadu.

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: V.Krimans, A.Buiniča, V.Lielcepure, I.Reščenko.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – nav; pret – 3 (V.Krimans, H.Streiķe,
O.Šatilovs); atturas – 5 (I.Reščenko, L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs),
neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

10.4. Par E.L. iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai Kastuļinas pagastā.

Saņemts īpašnieka E.L. iesniegums (09.07.2013., Nr.1038) par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu īpašumam „Indrāni”, kadastra Nr.60720060133, Kastuļinas pagastā.
Nekustamais īpašums „Indrāni”, sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60720060218, platība 1,88 ha un no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60720060134, platība 1,05 ha. Īpašnieks plāno veikt zemes gabalu apbūvi un lūdz mainīt esošo
zemes lietošanas mērķi uz individuālai apbūvei paredzēto zemi.

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,

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

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0218, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0134, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

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.

10.5. Par SIA „Preime” iesniegumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā
īpašuma „Babri” sadalei Kastuļinas pagastā.

Saņemts SIA „Preime” iesniegums (09.07.2013.,Nr.1041) izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Babri” 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 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas pagasta
nekustamajam īpašumam „Babri”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142
sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
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2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142, 1. zemes gabalam ar
projektēto platību 2,0 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Babri”, piešķirt adresi:
„Babri”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas nov., piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ( kods 1001).

3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0142, 2. zemes gabalam ar
projektēto platību 2,3 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Babru Krasti”,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība ( kods 0101).

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.

10.6. Par I.K. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 001 0043 Šķeltovas pagastā.

Saņemts I.K. pilnvarotās personas A.J. iesniegums (11.07.2013., Nr.1068) par nosaukuma
piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 001 0043 Šķeltovas pagastā.

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 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 – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu: ”Eksti” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 001 0043.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6094 001 0043 un 6094 001 0044.

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.

10.7. Par I.K. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 001 0044 Grāveru pagastā.

Saņemts I.K. pilnvarotās personas A.J. iesniegums (11.07.2013., Nr.1068) par nosaukuma
piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 001 0044 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” 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 – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Jāņkalni” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 001 0044.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība

ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0044.
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.

10.8. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60940060062 Šķeltovas pagastā.

Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (17.07.2013., Nr.1090) par platības
precizēšanu pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam  ar kadastra apzīmējumu 60940060062
Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0062 NĪVK IS reģistrēta kā pašvaldībai piekrītoša
zeme, platība 0,5 ha. Atbilstoši kadastra kartes datiem platība ir 0,7347ha.
02.07.2013. noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.A., līgumā norādītā platība 0,5 ha.

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

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0062 no 0,5 ha uz
0,73 ha.

2. Noslēgt vienošanos ar nomnieku V.A. par iznomātās platības izmaiņām zemes nomas
pirmtiesību 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.

10.9. Par S.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ligiņi” sadalīšanai Grāveru pagastā.

Saņemts pilnvarotās personas S.B. iesniegums (12.07.2013., Nr.1075)par nekustamā īpašuma
„Ligiņi” sadalīšanu un 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 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ligiņi”, kadastra Nr.6058 006 0007, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0007.

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Paligiņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 006 0007.

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6058 006 0007, 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 vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0007 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.

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

Saņemts J.P. iesniegums (17.06.2013., Nr.924) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā, izskatot atkārtoti,
Konstatēts:
J.P. lūdz piešķirt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420010091,
Jaunaglonā, Aglonas pag.  dzīvojamās ēkas celtniecībai.
Zemes vienība nav noformēta zemesgrāmatā.
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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 0,94 ha.

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

1. Sadalīt pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0091 divās (2)
atsevišķās zemes vienībās, atdalot zemes gabalu 0,04 ha platībā ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt neapbūvētajai zemes vienībai platību 0,90 ha, saglabāt iepriekš noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).

3. Noteikt apbūvētajai zemes vienībai platību 0,04 ha, saglabāt iepriekš noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).

4. Apstiprināt grafiskos pielikumus jaunizveidotajām zemes vienībām 0,90 ha un 0,04 ha
platībā.

5. Piešķirt zemes nomas tiesības J.P., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību Jaunaglonā, Aglonas pagastā, 0,90 ha platībā.

6. Noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus
PVN) no zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

7. 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.

10.11. Par A.D. iesniegumu nekustamā īpašuma „Stikuti” sadalīšanai Kastuļinas pagastā.

Saņemts A.D. iesniegums (18.07.2013., Nr.2003) par nekustamā īpašuma „Stikuti” sadalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas 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 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Stikuti”, kadastra Nr.6072 008 0136, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0053.

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Stikutu mājas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6072 008 0053.

3. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6072 008 0053 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).

4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0053 un 6072 008 0136
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.
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10.12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0180 sadalīšanu Aglonas pagastā.

Saņemts V.N. iesniegums (13.06.2013., Nr.900) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76420010180 sadalīšanu Aglonas pagastā,
Konstatēts:

Ar Aglonas pagasta padomes 22.02.2006. lēmumu Nr.9.9. (sēdes protokols Nr.4), M.A.(personas
kods) un I.M.(personas kods) piešķirta pastāvīgā lietošanā kā kopīpašums vienādās domājamās
daļās zemes vienība 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0091. VZD NĪVKI sistēmā
reģistrētā platība ir 6,7 ha, zemes vienības faktiskā platība dabā sastāda 5,6 ha.
Zemes lietotājas M.A. un I.M. nav savstarpēji radniecīgi saistītas personas un Aglonas pagasta
padomei  nebija iesniegušas pieprasījumu par zemes piešķiršanu lietošanā kopīpašuma veidā.
M.A. mirusi 27.11.2007., nekustamā īpašuma nodokli par ½ domājamo daļu apmaksā V.N. (M.A.
meita).
V.N. ir uzsākusi mantojuma noformēšanas procedūru un lūdz piešķirto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76420010180, Aglonas pag., sadalīt reālās daļās.
Zemes vienība nav  kadastrāli uzmērīta un nav noformēta zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
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 – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Grozīt Aglonas pagasta padomes 22.02.2006. lēmumu Nr.9.9. „Par zemes gabalu
kadastra numuru 7642-001-0180”  un izteikt lēmuma punktu Nr.1.1. šādā redakcijā:

- Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0180 divās atsevišķās
zemes vienībās un noteikt platību katrai zemes vienībai 2,8 ha;

- Apstiprināt grafiskos pielikumus jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 un Nr.2.
- Nodot zemes vienību Nr.1 M.A. pastāvīgā lietošanā  2,8 ha platībā, piešķirot

nekustamā īpašuma nosaukumu”Ķirškoki” ;
- Nodot zemes vienību Nr.2 I.M. pastāvīgā lietošanā  2,8 ha platībā.

2. Atcelt Aglonas pagasta padomes 22.02.2006. lēmuma Nr.9.9. „Par zemes gabalu
kadastra numuru 7642-001-0180” punktu Nr.1.2.

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.

10.13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 002 0011 Grāveru pagastā.

Saņemts R.A. iesniegums (15.07.2013., Nr.4-14/78) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai „Stipas” ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0011 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,

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

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0011, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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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.

10.14. Par J.G. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0356 Aglonas pagastā.

Saņemts J.G. iesniegums (12.07.2013., Nr.1348) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
Ar J.G. 06.06.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma
„Upessala”ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0356 iznomāšanu. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā.

J.G. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,

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

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Upessala” ar
kadastra Nr.7642 004 0356, 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.

10.15. Par J.J. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0098 Kastuļinas pagastā.

Saņemts J.J. iesniegums (22.07.2013., Nr.2018) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu
Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar J.J. 24.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma
„Katrīnas”,  kadastra Nr.6072 005 0098, iznomāšanu. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 6072 005 0098 un 6072 005 0099, kopplatība12,3 ha. Uz  zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6072 005 0098 atrodas J.J. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Zeme nav kadastrāli uzmērīta un nav reģistrēta zemesgrāmatā. J.J. lūdz pilnvarot viņu zemes robežu plāna
pasūtīšanai.

J.J. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Katrīnas” ar
kadastra Nr.6072 005 0098, Kastuļinas pagastā.

2. Pilnvarot nomnieku J.J., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas
ar pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6072 005 0098 un
6072 005 0099, uzmērīšanu un zemes robežu plāna 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.

10.16. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 sadali Grāveru
pagastā.

Konstatēts:
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Atbilstoši pašvaldības realizējamajam infrastruktūras projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” ir paredzēts veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI)
uzstādīšanu un pievedceļa izbūvi uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60580040138.
Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un pašvaldības īpašumtiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.
Zemes vienības kopplatība sastāda 1,5 ha.
Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Ar ēkām aizņemtā zemes vienības daļa 0,4
ha platībā ir iznomāta nomniekam N.B., zemes nomas līgums noslēgts līdz 27.12.2017..

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
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 – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Sadalīt pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 divās (2)
atsevišķās zemes vienībās, atdalot iznomāto zemes gabalu 0,4 ha platībā ēku uzturēšanai.

2. Noteikt apbūvētajai zemes vienībai platību 0,4 ha, saglabājot iepriekš noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).

3. Apstiprināt grafisko pielikumu jaunizveidotajai zemes vienībai 0,4 ha platībā.
4. Noslēgt vienošanos ar nomnieku N.B. par nepieciešamajām izmaiņām zemes nomas līgumā.
5. Noteikt neapbūvētajai zemes vienībai platību 1,1 ha.
6. Apstiprināt grafisko pielikumu jaunizveidotajai zemes vienībai 1,1 ha platībā.
7. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Grāveru attīrīšanas iekārtas” zemes

vienībai 1,1 ha platībā.
8. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 1,1 ha platībā, no – zeme, uz

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

9. 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.
10.17. Par R.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.

Saņemts R.K. iesniegums (22.07.2013., Nr.4-14/79) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.

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

1. Piešķirt zemes nomas tiesības R.K, personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 0,5 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6058 004 0284, 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.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.18. Par SIA „Preime” iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Birztaliņa” sadalei Aglonas pagastā.

Saņemts SIA „Preime” iesniegums (24.07.2013. Nr.2028) izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Birztaliņa” sadalei Aglonas 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 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta
nekustamajam īpašumam „Birztaliņa”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006
0115 sadalei 3 atsevišķās zemes vienībās.

2. Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 5,4 ha noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
( kods 0101).

3. Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 7,5 ha noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
( kods 0101).

4. Sadalītās zemes vienības 3. zemes gabalam ar projektēto platību 3,2 ha noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
( kods 0201).

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.

11. §
Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas

apstiprināšanu.
(Ziņo G.Miglāne)

No sēžu zāles iziet deputāts O.Šatilovs.

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
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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.
2013. gada 28. jūnija Aglonas novada domes lēmums:
1.pieņemt  zināšanai SIA „KBLC”  sniegto prezentāciju par Aglonas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025. gadam galīgo redakciju.
2. Atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti izskatīt apvienoto komiteju sēdē.(prot. Nr. 13.2.3.)
2013. gada 1. jūlija  Aglonas novada domes rīkojums Nr.3-2/55 par Aglonas novada domes iestāžu
un struktūrvienību vadītāju apliecinājumu vai iebildumu  iesniegšanu Aglonas novada  teritorijas
plānojuma  2013.-2025. gadam galīgās redakcijas  izstrādei.
2013. gada  3 jūlija  Aglonas novada teritorijas plānojuma  darba grupas  sapulces lēmums (prot.
Nr.10) par  teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam galīgās redakcijas  apstiprināšanu.
2013. gada  3 jūlija  Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas, BSAC „Somerseta” vadītāju vēstules par to, ka
pret Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2025. gadam galīgo redakciju  iebildumu nav .
2013, gada 3. jūlijā Aglonas internātvidusskolas un Aglonas  aprūpes centra  „Aglona” vēstules  par
labojumiem un papildinājumiem  Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
galīgajai redakcijai.
2013. gada 9. jūlija Aglonas novada domes vēstule Nr. 3-4/749  adresēta SIA „KBLC”  par
precizējumiem un  labojumiem  Aglonas novada  teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam  galīgajā
redakcijā.
2013. gada 10. jūlija  SIA „KBLC”  atbildes vēstule  Nr. 14 par precizējumiem un novērstajiem
labojumiem Aglonas novada  teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam  galīgās redakcijas I daļā –
Paskaidrojuma rakstā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo
redakciju, iepazīstināt ar to sabiedrību un  nodrošināt teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas  publiskošanu, vismaz trīs nedēļas, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aglona.lv un izziņojot citos  sabiedrībai pieejamos  laikrakstos.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12. §
Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.

Sēžu zālē atgriežas deputāts O.Šatilovs.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas

funkcijas pašvaldībām noteiktā likumā  noteiktajā kārtībā ir pienākums  izstrādāt pašvaldības  teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību. MK 2012.gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711 „ Noteikumi par pašvaldību teritorijas
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attīstības plānošanas dokumentiem” 2.1 sadaļā Ilgtspējīgas attīstības  stratēģijas saturs un 4.1 sadaļā Ilgtspējīgas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība.
Aglonas novada 2013. gada 30. janvāra domes sēdē  (protokols 2.6.§) „Par  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037. gada izstrādi” tika apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.
gadam darba  grupa, kuras sastāvā ir Aglonas novada domes priekšsēdētājs un Aglonas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks. Sakarā ar Aglonas novada vadības maiņu ir jāveic izmaiņas darba grupas sastāvā .
Aglonas novada 2013. gada 6. jūnija Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam darba  grupas
sēde (prot.Nr1) kurā tika izskatīti ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības virzieni , novada attīstības tendences, mērķi,
vīziju priekšlikumu izveide 2037. gadam un Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam
izstrādes un darba gaitas grafika saskaņošana.
Atbilstoši darba laika grafikam 15. jūlijā SIA „Civitta Latvija”  ir izstrādājusi  un iesniegusi Aglonas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakciju.

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT  izmaiņas Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam

darba grupas sastāvā.
2. NODOT  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  1.redakciju  publiskai apspriešanai  no

1.augusta līdz  29.augustam. Sabiedriskās apspriedes laikā  rīkot sanāksmes ar Aglonas novada
iedzīvotājiem  katrā pagasta pārvaldē un Aglonā.

Debatēs piedalās: D.Kuzņecovs, V.Krimans.

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka, lai
izpildītu savas funkcijas pašvaldībām noteiktā likumā  noteiktajā kārtībā ir pienākums  izstrādāt pašvaldības
teritorijas attīstības  programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma  administratīvo pārraudzību. MK 2012.gada 16. oktobra noteikumu Nr.
711 „ Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.1 sadaļā Ilgtspējīgas
attīstības  stratēģijas saturs un 4.1 sadaļā Ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība.

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

2.NODOT  Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  1.redakciju  publiskai
apspriešanai  no 1.augusta līdz  29.augustam. Sabiedriskās apspriedes laikā  rīkot
sanāksmes ar Aglonas novada iedzīvotājiem  katrā pagasta pārvaldē un Aglonā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17. §

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

17.7. Par Aglonas novada PII iesniegumu.
(Ziņo V.Mihailova)

Saņemts Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegums
(17.07.2013., Nr.1091), kurā atkārtoti griežas ar lūgumu atrisināt jautājumu par remontdarbu
veikšanu PII grupu nojumēs, sakarā ar to, ka 18.01.2013. ir griezusies pie Aglonas novada domes
priekšsēdētāja ar iesniegumu par PII grīdas dēļu nomaiņu nojumēs, bet atbildi nav saņēmusi.

Debatēs piedalās: H.Streiķe, A.Dimpers, J.Butēvics, O.Šatilovs.

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

1. Aglonas novada Komunālajam dienestam daļēji nomainīt grīdas dēļus nojumēs
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē. Līdzekļus paredzēt no
struktūrvienības „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst.13:30.

12. §
Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes gaitu.

Aglonas novada 2013. gada 30. janvāra domes sēdē  (protokols 2.6.§) „Par  Aglonas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gada izstrādi” tika apstiprināta Aglonas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam darba  grupa, kuras sastāvā ir Aglonas novada
domes priekšsēdētājs un Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Sakarā ar Aglonas novada
vadības maiņu ir jāveic izmaiņas darba grupas sastāvā .

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.p. 2.d. 1.p., 21.p.1.d.24.p. un 21.p.1.d.27.p.
un sakarā ar to, ka Aglonas novada domes priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta H.Streiķe un Aglonas
novada domes priekšsēdētājas vietnieka amatā O.Šatilovs,

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

1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes 30.01.2013. sēdes lēmumā, protokols
Nr.2, § 6, 5.punktā 1. un 2.apakšpunktā sekojošā redakcijā:
1.Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe.
2.Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks O.Šatilovs.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13. §
Par Saistošajiem notiekumiem Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada

administratīvajā teritorijā”.
(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. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.

2.Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. ___ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, F.Pušņakovs, O.Šatilovs, I.Barkeviča, J.Butēvics.

H.Streiķes priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu un novirzīt saistošos noteikumus
precizēšanai uz nākošo Finanšu komitejas sēdi.

Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par saistošajiem noteikumiem Nr.___ „Par koku ciršanu
ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā” un novirzīt saistošos
noteikumus precizēšanai uz nākošo Finanšu komitejas sēdi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14. §
Par iepirkuma rezultātiem.

(Ziņo I.Barkeviča)

14.1. Par iepirkumu „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life”
ietvaros”.

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. 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.

Debatēs piedalās: J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans, F.Pušņakovs, O.Šatilovs, V.Lielcepure,
I.Valaine.
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J.Butēvica priekšlikums ir neslēgt līgumu ar SIA „Sniegamocis.lv” un izsludināt jaunu iepirkumu
„2.daļai - Sniega motocikla piegāde” un „3.daļai - Sniega motocikla palīgierīču piegāde slēpošanas
trašu izveidei”.

V.Krimana priekšlikums ir pagaidām atlikt jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku līdz iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja I.Barkeviča precizēs jautājumu vai var sadalīt lotes un apstiprināt tikai
1.daļu.

Deputāti vienojoties piekrīt V.Krimana priekšlikumam.

14.2. Par iepirkumu „ Apmācību braucienu organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā
mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

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

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Apmācību braucienu
organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”,
identifikācijas numurs AND/2013/10/BC izvēlas: zemnieku saimniecību „ Laima”, reģistrācijas
Nr.47701005164, juridiskā adrese – Aglonas novads, Aglonas pagasts, Gūteņi, LV 5304, sakarā ar
to, ka tas ir pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis
zemāko cenu piedāvājumu.
2. Slēgt līgumu ar zemnieku saimniecību „ Laima”, reģistrācijas Nr.47701005164, juridiskā adrese
– Aglonas novads, Aglonas pagasts, Gūteņi, LV 5304, pasūtījuma „Apmācību braucienu
organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” , identifikācijas numurs AND/2013/10
BC,   realizēšanai  par  piedāvājuma cenu  EUR 16705 (bez PVN).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15. §
Par projektiem.
(Ziņo I.Valaine)

15.1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §
18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā”.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kas ir lēmumprojekta 15.1. autors?”

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekta autors ir I.Valaine.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas
pirmo punktu, kas nosaka organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Veikt Aglonas novada domes 2009.gada 28. oktobra sēdes nr. 16 lēmumā 18. §18.1.3.1.
punktā    „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada
Grāveru ciema teritorijā” šādus  grozījumus:

Izteikt lēmuma  punktus  šādā redakcijā :
„1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk- Pakalpojumi) Aglonas novada

Grāveru pagasta Grāveru ciema teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldība līdz
2019.gada 1.februārim”.

2. Uzdot Aglonas novada domes Grāveru pagasta pārvaldes saimniecības daļai pildīt šādas
funkcijas Grāveru ciema teritorijā:

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ekspluatācija un remonts;
- Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde, novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu

līdz patērētājam un dzeramā ūdens kvalitātes kontrole;
- Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē;
- Patērētā dzeramā ūdens daudzuma uzskaites veikšana;
- Maksas par pakalpojumiem iekasēšana;
3. Pakalpojumu tarifus nosaka Aglonas novada pašvaldība. Grāveru pagasta pārvalde ir

atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes
lēmuma brīdī Grāveru pagastā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2012.gada
25.aprīli, sēdes protokolu Nr.6, lēmumu ,nr.11.

4. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20.
decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju
tautsaimniecības nozīmi”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

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

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

1.1. Tehniskā projekta aktualizācijai un autoruzraudzībai
1.2. būvdarbu veikšanai
1.3. būvuzraudzībai
1.4. projekta vadībai: projekta vadītājs, projekta lietvede, projekta tehniskais speciālists,

projekta grāmatvede.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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15.3. Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.

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

1. Projektā " Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” izsludināt
iepirkuma procedūru:

1.1. būvdarbu veikšanai
1.2. būvuzraudzībai
1.3. projekta vadībai: projekta vadītājs, projekta lietvede, projekta tehniskais speciālists,

projekta grāmatvede.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, V.Lielcepure.

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

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

1.1.autoruzraudzībai
1.2. būvdarbu veikšanai
1.3. būvuzraudzībai

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14. §
Par iepirkuma rezultātiem.

(Ziņo I.Barkeviča)

14.1. Par iepirkumu „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life”
ietvaros”.

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.
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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. 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.

I.Barkeviča informē par saņemto telefonisko konsultāciju no Iepirkumu uzraudzības biroja.

Deptāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1. un 3.1.punktiem.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 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. Slēgt līgumu ar
2.1. 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.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sakarā ar pašvaldības finanšu līdzekļu trūkumu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 5 (J.Butēvics, H.Streiķe, O.Šatilovs,
L.Solima, V.Krimans); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Dimpers, F.Pušņakovs), NOLEMJ:

1. Neslēgt līgumu ar 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”
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ietvaros”.
2. Izsludināt jaunu iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam „ Aprīkojuma

iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life”
ietvaros”, „ 2. daļai –Sniega motocikla piegāde” un „ 3.daļai - Sniega motocikla
palīgierīču piegāde slēpošanas trašu izveidei”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17. §
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

17.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas
iesniegumiem (17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000).

(Ziņo I.Reča, I.Valaine)

Saņemti Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētājas I.Rečas iesniegumi
(17.07.2013., Nr.1099 un Nr.2000) par projektu līdzfinansējumu.

Biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsēdētāja I.Reča sniedz informāciju par projektu
„Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai Aglonas novadā”. Informē, ka
2013.gadā līdzfinansējums nepieciešams 200 Ls.

Debatēs piedalās: H.Streiķe, V.Krimans, O.Šatilovs, V.Lielcepure, J.Butēvics, I.Reščenko.

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

1. Atbalstīt Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule” ar līdzfinansējumu Sabiedrības
integrācijas fonda izsludinātajā atklātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” projektu konkursā
apstiprināto apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma”
ietvaros projekta iesniegumu „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
mazināšanai Aglonas novadā”, piešķirot līdzfinansējumu 200.00 LVL 2013.gadā.
Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Aglonas novada domes administrācija”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Valaine informē, ka biedrība „Neaizmirstule” lūdz rast iespēju atbalstīt ar līdzfinansējumu
Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā atklātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” projektu konkursā apstiprināto
apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” ietvaros projekta
iesniegumu „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, paredzot
līdzfinansējumu 2013.gadā 5% apmērā t.i. 299,26 LVL no kopējām attiecināmajām izmaksām
5985,18 LVL, 2014.gadā 5% apmērā t.i. 600.00 LVL no kopējām attiecināmajām izmaksām
12014.82 LVL, 2015.gadā 5% apmērā t.i. 600.00 LVL no kopējām attiecināmajām izmaksām
12000.00 LVL.

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

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par līdzfinansējuma 299.26 LVL piešķiršanu
biedrībai „Neaizmirstule”.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 3 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, I.Reščenko);
pret – 1 (V.Krimans); atturas – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers), neapstiprina
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līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Neaizmirstule”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

15. §
Par projektiem.

15.5. Par darba grupas rezultātiem (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē, protokols
Nr.13, § 12).

(Ziņo O.Šatilovs)

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt projekta komandas pārstāvjus veikt pārrunas ar iedzīvotājiem par līguma  slēgšanu.
2. Pieņemt zināšanai projekta komandas sagatavoto atskaiti par projektu „Slēpošanas un nūjošanas trases

izveide”.

Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka ir saņemts iesniegums no Daugavpils ielas 4 mājas vecākā
vietnieka M.S. (30.07.2013., Nr.2058) ar sekojošu saturu:
„Sakarā ar nūjošanas trases izbūvi mums piederošajā zemes kopīpašumā lūdzam kompensēt
radušās neērtības ar:
1.Iebraukšanas aizlieguma zīmju uzstādīšanu Daugavpils ielas 4 mājas pagalmā (neradot neērtības

citu māju iedzīvotājiem), lai novērstu nepiederošu mašīnu novietošanu, regulāru zaļās zonas
izmīdīšanu un piegružošanu.

2.Estētiski sakārtot robežšķirtni starp Daugavpils ielas 4 mājas kopīpašumu un pludmales zonu:
novākt lielos akmeņus, pieblietēt uzbērto granti u.t.t.

3. Iecelt atbildīgo un izpildes termiņu sakarā ar visu augstāk minēto.”

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Valaine, V.Lielcepure.

V.Krimana priekšlikums ir deleģēt projekta koordinatori I.Valaini un grāmatvedi V.Lielcepuri
organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem un iesniegt priekšlikumus uz Finanšu komitejas sēdi.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs,
L.Solima, A.Dimpers, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

1. Deleģēt projekta „Slēpošanas un nūjošanas trases izveide” koordinatori
I.Valaini un grāmatvedi V.Lielcepuri organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem un
iesniegt priekšlikumus uz Finanšu komitejas sēdi.

2. Pieņemt zināšanai darba grupas (apstiprināta 28.06.2013. novada domes sēdē,
protokols Nr.13, § 12) atskaiti.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16. §
Par sociālajiem jautājumiem.
(Ziņo O.Šatilovs, Ā.Perševiča)
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16.1. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.

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

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

1.Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas nolikumā (apstiprināts 2011.gada 23.maijā, protokols Nr.11, § 1):

„8.punktu  papildināt šādā redakcijā: “Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
nevar notikt vienlaicīgi ar Finanšu komitejas sēdi un Aglonas novada domes sēdi”.

9.punktu papildināt ar: “Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi protokolē domes
norīkots administrācijas darbinieks” un “Atļauts veikt komitejas audio, videoierakstu un
publiskot, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu”. “Informēt domes deputātus par
komitejas sasaukšanu 3 dienas pirms kārtējās sēdes un 3 stundas pirms ārkārtas komitejas
sēdes”.

16.punktā izņemt: “Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi protokolē domes
norīkots administrācijas darbinieks”.

22.punktu papildināt šādā redakcijā: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi var
tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3
reizes pēc kārtas (neattaisnotu iemeslu dēļ) neierodas uz komitejas sēdēm, vai citos gadījumos,
kas katrs tiek novērtēts atsevišķi”.
Papildināt ar 23.punktu: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam ar
domes lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī pašvaldības
telpās. Komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs
uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku.””

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.

16.2. Par sociālajiem pabalstiem.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „No I.Ukinas es jau 3 nedēļas nevaru dabūt aktu, kas bija sastādīts pēc
kaut kādas pārbaudes.”

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

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

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 477.00 (četri simti
septiņdesmit septiņi lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3. Dažādi sociālie jautājumi un iesniegumi.

16.3.1. Par P.V. iesniegumu (25.06.2013., Nr. 961).
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Saņemts P.V. iesniegums (25.06.2013., Nr.961), kurā lūdz palīdzību aizsargbarjeras
ierīkošanai, lai novērstu pagrabstāva applūšanu.

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

1. Novirzīt P.V. iesniegumu (25.06.2013., Nr.961) Aglonas novada būvvaldei izvērtējuma
sniegšanai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.2.  Par Z.G. iesniegumu (25.06.2013., Nr. 964).

Saņemts Z.G. iesniegums (25.06.2013., Nr.964), kurā lūdz nerēķināt maksu par komunālajiem
pakalpojumiem no 01.01.2013. līdz 31.01.2013., jo faktiskā dzīves vieta uz nezināmu laiku ir
ārzemēs.

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

1. Ieteikt Z.G. uzstādīt ūdens skaitītāju, saskaņojot to ar Komunālā dienesta vadītāju
V.Dimperu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.3.  Par V.B. iesniegumu (03.07.2013., Nr. 996).

Saņemts Aglonas pensionāru padomes priekšsēdētājas V.B. iesniegums (03.07.2013., Nr.996),
kurā lūdz piešķirt pensionāru ekskursijai autobusu 40 sēdvietām 2013.gada jūlijā pa maršrutu
Aglona - Līvāni – Rīga (Latvijas televīzija, Zaķusalas TV tornis, LU Botāniskais dārzs) – Ķegums –
Likteņdārzs – Aglona.

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

1. Piešķirt autobusu Aglonas novada pensionāru ekskursijai.
2. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Kultūra”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.3.4.  Par  nodibinājuma „Kokneses fonds” iesniegumu (10.07.2013., Nr. 1055).

Saņemts nodibinājuma „Kokneses fonds” iesniegums (10.07.2013., Nr.1055) ar aicinājumu
Latvijas pašvaldībām ziedot Likteņdārza Godasardzes ozolu stādīšanai.

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

1. Novirzīt nodibinājuma „Kokneses Fonds” iesniegumu (10.07.2013., Nr.1055) novada
domes juristam Denisam Kuzņecovam sagatavot atbildi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.5.  Par z/s „Līdumnieki” iesniegumu (10.07.2013., Nr. 1056).

Saņemts z/s „Līdumnieki” īpašnieka J.Džeriņa iesniegums (10.07.2013., Nr.1056), kurā
informē, ka sakarā ar pieļautajām neprecizitātēm savstarpēju norēķinu veikšanā par sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem pēc līguma Nr.230-K laika periodā no 2010.gada līdz 01.06.2013.g.
izveidojies z/s „Līdumnieki” parāds pašvaldībai Ls 239.04. Lūdz 50% no summas dzēst, jo
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pašvaldība 2002.gadā izveidojot ūdensvada pieslēgumu dzīvojamai mājai A.Broka 3 pieslēdzās pie
z/s „Līdumnieki” ūdensvada sadales akas un mutiski piekrita slēgt līgumu par pakalpojumu, kas
netika veikts, bet pakalpojumu z/s „Līdumnieki” sniedza.

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

1. Ieteikt z/s „Līdumnieki” īpašniekam Jānim Džeriņam uzstādīt ūdens skaitītāju sadarbībā
ar Aglonas novada  Komunālo dienestu, noslēdzot vienošanos par to.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.6.  Par P.K. iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1062).

Saņemts P.K. iesniegums (11.07.2013., Nr.1062), kurā lūdz materiālo palīdzību, sakarā ar to,
ka ir lieli zaudējumi, kas notika ugunsgrēkā 05.07.2013. Nodega saimniecības ēkas, privātmājas
ārsiena un visa iedzīve, kas tajā atradās.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt P.K. pabalstu ārkārtas situācijā 100.00 Ls.

O.Šatilova priekšlikums ir piešķirt  P.K. 300 Ls no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

I.Reščenko priekšlikums ir piešķirt  P.K. 400 Ls no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

V.Krimana priekšlikums ir piešķirt  P.K. 500 Ls (100 Ls no sociālā budžeta un 400 Ls no Šķeltovas
pagasta pārvaldes budžeta).

Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure informē, ka Šķeltovas pagasta pārvaldes budžetā nav
līdzekļu, ko piešķirt.

H.Streiķe aicina deputātus balsot par pabalsta piešķiršanu P.K. - 100 Ls no sociālā budžeta un 400
Ls no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

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

1. Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības  pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. p., piešķirt P.K. pabalstu
ārkārtas situācijā 100.00 Ls apmērā.

2. Piešķirt P.K. pabalstu ārkārtas situācijā 400.00 Ls apmērā no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.7.  Par biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (12.07.2013., Nr. 1071).

Saņemts biedrības „Neaizmirstule” iesniegums (12.07.2013., Nr.1071), kurā informē, ka
Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” sadarbībā ar Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centru „Strops” organizē nometni „Raibā pasaule” Daugavpils ielā 6, Aglonā,
Aglonas novadā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,



Aglonas novada domes 30.07.2013. sēdes protokols Nr.14 - 37 -

O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst, ka tiks organizēta bērnu un jauniešu nometne „Raibā pasaule” pēc adreses

Daugavpils ielā 6, Aglonā, Aglonas novadā, laika periodā no 19.08.2013. līdz
23.08.2013., nometnes vadītāja Inga Gribuška.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.8. Par z/s „Deņevo”, z/s „Stivriņi”, z/s „ Pļavnieki” un z/s „Latgales saimniece”
iesniegumu (12.07.2013., Nr. 1078).

Saņemts z/s „Deņevo”, z/s „Stivriņi”, z/s „ Pļavnieki” un z/s „Latgales saimniece” iesniegums
(12.07.2013., Nr.1071), kurā lūdz veikt pašvaldības ceļu bojāto un izdangāto posmu remontu
Dzenevas, Dunsku, Kastuļinas un Silišku sādžās sakarā ar to, ka minētie ceļi tiek katru dienu
izmantoti, lai nokļūtu līdz savai dzīvesvietai un zemes īpašumiem, kā arī tiek izmantoti zemnieku
saimniecību saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

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

1. Autoceļu būvinženierim Aivaram Klusam sagatavot atbildi iesnieguma iesniedzējiem.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.9.  Par I.B. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/730)
no I.B., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju  sociālo pabalstu malkas iegādei.

Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
I.B. ir otrās grupas invalīde, saņem invaliditātes pensiju un minimālo  darba algu.
Īpašumā nav zemes un meža. Meita studē.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības  pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. p.,

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

1. Piešķirt I.B. pabalstu ārkārtas situācijā 100.00 Ls.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.10. Par A.A. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/ no
18.03.2013.) no A.A., personas kods, par vienreizējo pabalstu
personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem  Aglonas novadā” 2.7. punktu,

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

1. Piešķirt A.A., personas kods, vienreizējo pabalstu pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas Ls 20,00 apmērā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.11. Par G.G. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/771
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no15.07.2013.) no G.G., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju  sociālo pabalstu -
iepriekš neparedzēti apstākļi.

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

1. Atlikt jautājuma par G.G. iesnieguma izskatīšanu.
2. Lūgt G.G. piestādīt aktu no vetārsta.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.12. Par D.R. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/750 no
11.07.2013.) no D.R., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju  sociālo pabalstu.

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

1. Atlikt jautājuma par D.R. iesnieguma izskatīšanu.
2. Aglonas novada Sociālā dienesta darbiniekiem veikt D.R. dzīvesvietas apsekošanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.13. Par I.Z. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/749 no
11.07.2013.) no I.Z., personas kods, deklarētā dzīves vieta par vienreizēju  sociālo pabalstu
stomatologa pakalpojumu izdevumu segšanai.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”, kuros nav paredzēts pabalsts stomatologa pakalpojumu
izdevumu segšanai,

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

1. Atteikt I.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.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.14. Par T.B. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (Nr.1-11/726 no 08.07.2013.)
no T.B., personas kods, ar lūgumu, pagarināt īres līgumu
sociālajā dzīvoklī, Kastuļinas pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenei nepieder  nekustamais īpašums.
T.B.ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p. un T.B. iesniegumu un  dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pagarināt T.B., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu Kastuļinas pagasta, Aglonas
novada sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada  31.janvārim.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.15. Par I.Z. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts I.Z., personas kods, iesniegums(Nr.1-11/ no
08.07.2013.), ar lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, Kastuļinas pagasta,
Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenei  nepieder  nekustamais īpašums.
I.Z. ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un I.Z. iesniegumu un dokumentiem, kas
apliecina tiesības viņai pagarināt īres līgumu,

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

1. Pagarināt I.Z., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu Kastuļinas pagasta, Aglonas
novada sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada  31.janvārim.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.16. Par I.S. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  saņemts I.S., personas kods, iesniegums
(03.07.2013., Nr.1-11/717) ar lūgumu uzņemt rindā uz dzīvojamo
platību, jo nav sava īpašuma un dzīvoklis, kurā dzīvo ir ar cauru jumtu un ir mitrs, un ziemā
ļoti auksts, jo krāsnis ir vecas.

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

1. Atlikt jautājuma par I.S. iesnieguma izskatīšanu.
2. Aglonas novada Sociālajam dienestam, Aglonas novada būvvaldei un zemes lietu

speciālistam veikt I.S. dzīvesvietas apsekošanu un veikt pārrunas ar ēkas īpašnieku.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3.17. Par A.Broka ielas 3, Aglona  iedzīvotāju izmitināšanu.

Aloiza Broka ielā 3, Aglona, Aglonas novads dzīvo četras ģimenes:
1. G.D.
2. I.L.

J.I.
G.L.

3. J.U.
4. K.G.
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E.S.
K.S.
R.S.
D.Z.
K.G.

Sakarā ar to, ka ēkai Aloiza Broka ielā 3, Aglona, Aglonas novadā ir avārijas stāvoklī
elektroinstalācija un tā neatbilst elektroiekārtu ekspluatācijas  drošības tehnikas noteikumu normām
un dzīvojamā mājā ir paaugstināta ugunsbīstamība ir nepieciešams risināt jautājumu par iedzīvotāju
tiesību uz mājokļa nodrošināšanu.

Aglonas pašvaldībai uz doto brīdi pieder seši neizīrēti dzīvokļi Ilzas ielā 18/1, Priežmalē,
Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā un viens dzīvoklis Somersetas ielā 26, Aglona, Aglonas
novads.

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”,

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

1.  Uzdot Aglonas novada būvvaldei, komunālā dienesta pakalpojumu vadītājam un pagasta
pārvalžu vadītājiem veikt dzīvojamo māju un dzīvokļu apsekošanu un sniegt atzinumu par
to stāvokli.

2.   Piedāvāt Aloiza Broka ielā 3, Aglonā, Aglonas novadā, dzīvojošām ģimenēm pašvaldībai
piederošos neizīrētos dzīvokļus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17. §
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

(Ziņo H.Streiķe)

17.1. Par SIA „Latgales druka”.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Virzīt uz novada domes sēdi jautājuma lemšanai par avīzes izdošanu SIA „Latgales druka”.

Debatēs piedalās: Z.Ločmele, I.Reščenko.

Z.Ločmele informē, ka SIA „Latgales druka” neveic avīzes maketēšanu.

I.Reščenko uzskata, ka informācija iedzīvotājiem ir jāsniedz arī krievu valodā.

Deputāti vienojas pasaukt datorsistēmu tehniķi J.Rutku uz sēdi un turpina izskatīt pārējos darba
kārtības jautājumus.

17.2. Par pārstāvja delegēšanu Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
komisijā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un Latgales
plānošanas reģiona sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas nolikumu,

No balsošanas sevi atstādina deputāts O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
L.Solima, A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Deleģēt Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Osvaldu Šatilovu kā pārstāvi
Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

17.3. Par LPS vēstuli (20.06.2013., Nr. 947).

Saņemta LPS vēstule (20.06.2013., Nr.947) par informācijas sniegšanu Latvijas Pašvaldību
savienībai.

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

1. Deleģēt Aglonas novada domes priekšsēdētāju Helēnu Streiķi darbam Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

2. Deleģēt Aglonas novada domes deputātu Vadimu Krimanu darbam Latvijas
Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.1. Par SIA „Latgales druka”.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Virzīt uz novada domes sēdi jautājuma lemšanai par avīzes izdošanu SIA „Latgales druka”.

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

J.Rutka informē par avīzes iespējamo maketēšanu.

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

1. Izdot Aglonas novada domes informatīvo izdevumu „Aglonas novada vēstis”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.5.  Par GPS.
(Ziņo O.Šatilovs, V.Lielcepure)

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Finanšu nodaļai sagatavot kopsavilkumu par vidēji nobrauktajiem kilometriem mēnesī novada
domes automašīnām.

O.Šatilovs informē, ka grāmatvede ir veikusi aprēķinus.

V.Lielcepure sniedz informāciju par veiktajiem aprēķiniem.

Debatēs piedalās: V.Krimans, H.Streiķe, I.Reščenko, A.Dimpers, I.Barkeviča.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, F.Pušņakovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, V.Krimans); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (A.Dimpers), NOLEMJ:

1.Veikt iepirkuma procedūru GPS iekārtu pirkšanai.
2.Veikt iepirkuma procedūru GPS iekārtu nomai.
3.Izveidot darba grupu iepirkumu tehniskās specifikācijas sastādīšanai sekojošā

sastāvā: Osvalds Šatilovs, Ineta Poga, Dzintra Valaine, Ingūna Barkeviča, Aleksandrs
Dimpers.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.4. Par I.B. iesniegumu.
(Ziņo I.Barkeviča)

Saņemts I.B. iesniegums par pasākumu „Ar veļiku pa Aglyunu 2013”, kuru ir plānots š.g.
17.augustā un kuru rīko iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Velomīļi”. Lūgums novada domei sniegt
atbalstu – atļaut izmantot estrādi, vidusskolas sporta laukumu un atraktīvās atpūtas centru  un
iesaistīt darbiniekus, kā arī atļaut izmantot novada domes transportu.

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

1.Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Velomīļi” rīkoto pasākumu „Ar veļiku pa
Aglyunu 2013” š.g. 17.augustā, atļaujot izmantot estrādi, vidusskolas sporta laukumu,
atraktīvās atpūtas centru un novada domes transportu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.8. Par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko

pakalpojumu sniegšanas iespējām būvniecību.

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

1. Novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei un Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājai Inetai Valainei risināt jautājumus par jaunas administrācijas ēkas un
daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespējām būvniecību.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Debatēs piedalās:  V.Lielcepure, D.Kuzņecovs, I.Reščenko.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļu 2.punktu, 21.panta 1.daļu
17.p., 78.pantu un MK „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas
kārtību un termiņiem” 3.punktu ievērojot Aglonas novada domes teritorijas plānojumā atļauto
(plānoto) teritorijas izmantošanu, kā arī sakarā ar to, ka novada domes administrācija, kura
adminsitratīvās reformas rezultāta ir skaitliski pieaugusi, atrodas Aglonas novada Saieta nama ēka

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

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma Somersetas iela 12, Aglona, Aglonas
novads, kadastra nr. 7642 004 0128 iegādē.
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2. Iegūto īpašumu izmantot pašvaldību funkciju veikšanai, administratīvās ēkas
celtniecībai.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.10. Par telpu remontu nekustamajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”  3.3. un

3.4. pantiem,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Veikt telpu remontdarbus nekustamajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
2. Veikt iepirkuma procedūru par telpu remontu nekustamajā īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
3. Līdzekļus remontdarbiem un aprīkojuma iegādei paredzēt no specialā budžeta līdzekļiem, kas iegūti

pašvaldības īpašuma privatizācijas procesā, budžeta grozījumus veikt pēc iepirkuma procedūras
rezultātiem.

V.Krimana priekšlikums ir apstiprināt tikai 2.punktu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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

1. Veikt iepirkuma procedūru par telpu remontu nekustamajā īpašumā Daugavpils
ielā 1, Aglonā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.11. Par pirts ēku.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt pirts ēku pēc adreses Daugavpils ielā 30A, Aglonā.

H.Streiķes priekšlikums ir pagaidām atlikt šī jautājuma izskatīšanu.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par pirts ēkas iznomāšanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.12. Par A.Streļča iesniegumu (11.07.2013., Nr. 1067).

Saņemts zemes lietu speciālista A.Streļča iesniegums (11.07.2013., Nr.1067), kurā informē:
„Atbilstoši pašvaldības realizējamajam infrastruktūras projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” ir paredzēts veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
(NAI) uzstādīšanu un pievedceļa izbūvi uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0138.

Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un pašvaldības īpašumtiesības nav nostiprinātas
Zemesgrāmatā.

Lūdz izskatīt jautājumu tuvākajā domes sēdē par līdzekļu piešķiršanu (aptuvenā summa 600
LVL) nekustamā īpašuma noformēšanai.

Iespējamais finansējuma avots varētu būt pašvaldības īpašumu atsavināšanas  procesā iegūtie
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līdzekļi (pēdējie atsavinātie nek. Īpašumi „Mazie Mežinieki” Aglonas pag. un „Spalvi” Šķeltovas
pag., kopsumma 1860.00 LVL).”

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Lielcepure.

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

1. Nostiprināt pašvaldības īpašumtiesības Zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138. Finansējumu paredzēt no pašvaldības
īpašumu atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.13. Par D.Zukula iesniegumu (27.06.2013., Nr. 980).
Saņemts transporta mehāniķa D.Zukula iesniegums (27.06.2013., Nr.980), kurā lūdz izskatīt sekojošus

jautājumus, sakarā ar D kategorijas šoferu trūkumu Aglonas pagasta pārvaldē:
1. Par šofera Jura Valaiņa nosūtīšanu uz profesionālā 95.koda apmācības kursiem.
2. Par galdnieka Genādija Selicka nosūtīšanu uz D (autobusa) un profesionālān 95.koda apmācības

kursiem.
3. Rast iespēju izveidot štata vienību: atslēdznieks – maiņas šoferis (ar visām autovadītāja kategorijām

un profesionālo 95.kodu).

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

1. Apmaksāt šofera Jura Valaiņa profesionālās 95.koda apmācības kursus. Līdzekļus
paredzēt no struktūrvienības „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.14. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu.

Saņemts VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļas iesniegums (18.07.2013.,
Nr.2002), kurā lūdz izsniegt atļauju koku ciršanai Aglonas novada, Kastuļinas pagastā, s.Ogurecka
valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda-Aglona km 24,55 līdz km 25,17 (autoceļa posms no valsts
vietējā autoceļa V611 pieslēguma līdz stāvvietai pie Geranimovas-Ildzas ezera) ceļa zemes
nodalījuma joslā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6072 008 2158).

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012.g. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 4.7. p. un 4.8.p.,

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

1. Pieņemt zināšanai, ka VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļa veiks
koku ciršanu Aglonas novada, Kastuļinas pagastā, s.Ogurecka valsts reģionālā autoceļa
P60 Dagda-Aglona km 24,55 līdz km 25,17 (autoceļa posms no valsts vietējā autoceļa
V611 pieslēguma līdz stāvvietai pie Geranimovas-Ildzas ezera) ceļa zemes nodalījuma
joslā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6072 008 2158).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.15. Par R.J. iesniegumu (24.07.2013., Nr. 2035).

Saņemts R.J. iesniegums (24.07.2013., Nr.2035), kurā lūdz atļauju iznomāt pašvaldībai
piederošo īpašumu A.Broka ielā 9, Aglona autoservisa ierīkošanai
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Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.

V.Krimans iebilst par īpašuma iznomāšanu, jo ir pieņemts lēmums, ka telpa ir iznomāta.

I.Reščenko uzskata, ka ir jāatceļ iepriekšējais lēmums, jo līgums no domes puses tika parakstīts un
aizsūtīts, bet otra puse nav parakstījusi un atsūtījusi līgumu.

V.Krimana priekšlikums ir uzrakstīt firmai vēstuli, lai apliecina, ka viņiem nav pretenziju un ka
negrib slēgt līgumu, un tad nākošajā sēdē lemt jautājumu.

I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.

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

1.  Atlikt jautājuma izskatīšanu par R.J. iesniegumu (24.07.2013., Nr.2035).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA plkst.17:30

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 6.augustā.


