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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 25.septembrī

Nr.19

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics (no plkst.11:15), Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs, Osvalds Šatilovs,
Lolita Solima.
Sēdē nepiedalās –
2 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (bērēs), Igors Reščenko (darbā).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
zemes lietu speciālists A.Streļčs,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)
2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”. (ziņo A.Streļčs)
3. Par „Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumu”. (ziņo
A.Streļčs)
4. Par noteikumiem „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus”. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
5. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
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6. Par Aglonas novada ielām un ceļiem. (ziņo A.Kluss)
6.1. Par Aglonas novada ielu un ceļu aktualizāciju.
6.2. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
7. Par iepirkuma komisiju. (ziņo D.Kuzņecovs, I.Barkeviča)
7.1. Par iepirkumu komisijas nolikumu.
7.2. Par centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes iestādēs, struktūrvienībās
un pagasta pārvaldēs.
7.3. Par iepirkumu speciālistu.
7.4. Par iepirkumu rezultātiem.
7.5. Par iepirkumu izsludināšanu.
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
10.1. Par A.Klusa iesniegumu par traktora iegādi (11.09.2013., Nr.2351).
10.2. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
10.3. Par Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegumu (12.09.2013., Nr.2354).
10.4. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).

Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 25.09.2013. iesniegums (kancelejā reģ.
25.09.2013., Nr.2422), kurā tiek informēts, ka šī gada 25.septembrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas
novada domes sēdē un veiks video filmēšanu domes sēdes jautājumos Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
10. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma II daļas 7.p.5. pamatojumu
„datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
·
·

Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. (Ziņo I.Poga)
(Pie 10.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par grozījumiem Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstos. (Ziņo
I.Poga) (Pie 10.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)
2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”. (ziņo A.Streļčs)
3. Par „Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumu”. (ziņo
A.Streļčs)
4. Par noteikumiem „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus”. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
5. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
6. Par Aglonas novada ielām un ceļiem. (ziņo A.Kluss)
6.1. Par Aglonas novada ielu un ceļu aktualizāciju.
6.2. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
7. Par iepirkuma komisiju. (ziņo D.Kuzņecovs, I.Barkeviča)
7.1. Par iepirkumu komisijas nolikumu.
7.2. Par centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes iestādēs, struktūrvienībās
un pagasta pārvaldēs.
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7.3. Par iepirkumu speciālistu.
7.4. Par iepirkumu rezultātiem.
7.5. Par iepirkumu izsludināšanu.
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
10.1. Par A.Klusa iesniegumu par traktora iegādi (11.09.2013., Nr.2351).
10.2. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
10.3. Par Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegumu (12.09.2013., Nr.2354).
10.4. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtības papildus
jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. (Ziņo I.Poga)
(Pie 10.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
2. Par grozījumiem Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstos. (Ziņo
I.Poga) (Pie 10.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu
izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”. (ziņo A.Streļčs)
3. Par „Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas
nolikumu”. (ziņo A.Streļčs)
4. Par noteikumiem „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. (ziņo I.Poga,
V.Lielcepure)
5. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
6. Par Aglonas novada ielām un ceļiem. (ziņo A.Kluss)
6.1. Par Aglonas novada ielu un ceļu aktualizāciju.
6.2. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas
sezonā.
7. Par iepirkuma komisiju. (ziņo D.Kuzņecovs, I.Barkeviča)
7.1. Par iepirkumu komisijas nolikumu.
7.2. Par centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes iestādēs,
struktūrvienībās un pagasta pārvaldēs.
7.3. Par iepirkumu speciālistu.
7.4. Par iepirkumu rezultātiem.
7.5.Par iepirkumu izsludināšanu.
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
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9. Par Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem. (ziņo
Ā.Perševica)
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
10.1. Par A.Klusa iesniegumu par traktora iegādi (11.09.2013., Nr.2351).
10.2. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
10.3. Par Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegumu (12.09.2013., Nr.2354).
10.4. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013.,
Nr.2267).
10.5. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
10.6. Par grozījumiem Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu
sarakstos.
1.§
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
Izpilddirektore I.Poga sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāku
virzību un izpildi.
Novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe sniedz informāciju par dalību š.g. 18.septembrī
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Ludzā un par dalību š.g. 24.septembrī Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē.
Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.11:15.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.08.2013.g., izpildes gaitu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
(ziņo A.Streļčs)
Saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” un Meža likumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”. (Pielikumā)
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektora Ineta
Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.§
Par „Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumu”.
(ziņo A.Streļčs)
Saskaņā ar organizatoriskajiem pasākumiem domes struktūrā un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas komisijas nolikumā (2009.gada 29.jūlijā protokols Nr.6, § 12):
1.1. Papildināt nolikumu ar 18ˡ.punktu šādā redakcijā: „Organizēt un veikt pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu”.
1.2. 2.punktā: „Aizstāt pirmajā teikumā ciparu „7” ar ciparu „5””.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par noteikumiem „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
(ziņo I.Poga)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus.” (Pielikumā)
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku 2009.gada 14.oktobra noteikumi
„Kārtība kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto Aglonas
novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par skolēnu ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.
(ziņo I.Poga)
Lai nodrošinātu Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3.,4.,5.,klašu audzēkņu bezmaksas
ēdināšanu – pusdienas 0.55 Ls 1 skolēnam:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Palielināt finansējumu Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3.,4.,5.,klašu audzēkņu
bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai no pašvaldības budžeta 2284 Ls apmērā saskaņā ar
Aglonas novada vispārizglītojošo skolu iesniegto informāciju par audzēkņu skaitu, EK kods
2363 ‘’ēdināšanas izdevumi’’, tajā skaitā:
Aglonas vidusskolai 823 Ls;
Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai 295 Ls;
Priežmalas pamatskolai 437 Ls;
Šķeltovas pamatskolai 321 Ls;
Aglonas internātvidusskolai 408 Ls
Kopā: 2284 Ls
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2.1. Samazināt neizlietotā finansējuma daļu BSAC ‘’Somerseta’’ struktūrvienībai par 1800 Ls,
EK kods 2363 ‘’ēdināšanas izdevumi’’ sakarā ar faktiskā audzēkņu skaita
samazināšanos pret plānoto.
2.2. Samazināt līdzekļu atlikumu gada beigās pamatbudžetā par 484 Ls.
3. Iestrādāt nepieciešamo finansējuma apjomu budžeta grozījumos 3.,4.,5.,klašu audzēkņu
bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai kopā ar kārtējiem grozījumiem mērķdotācijām
izglītības pasākumiem un skolotāju atalgojumiem.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Aglonas novada izglītības iestādēs 2013./2014. māc.g.
Priežmalas Šķeltovas
Aglonas
Pakalpojuma
Aglonas Aglonas Grāveru
nosaukums
vidussko novada pamatskola pamatskola pamatskola internātvidusskola
PII
la
6.-12.kl.
6.-9.kl.
6.-9.kl.
6.-9.kl.
6.-12.kl.
Ēdināšana
novada
skolās un PII:
brokastis
0.25
0.25
0.15
0.15
0.30
pusdienas
0.55
0.55
0.35
0.45
0.35
0.50
launags
0.17
0.30
0.20
0.15
0.15
0.30
vakariņas
0.30
0.40
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Aglonas novada domes juristam D.Kuzņecovam līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei
izstrādāt Kārtību, kā tiek pieņemti ziedojumi un dāvinājumi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par Aglonas novada ielām un ceļiem.
(ziņo I.Poga)
6.1. Par Aglonas novada ielu un ceļu aktualizāciju.
Sakarā ar to ka, Alejas, Dārza, Skolas, Pasta, Liepājas, Livdānu ielām veikta rekonstrukcija,
mainās ielu segums un garums.
A/c A-2 Livdāni –Bernāni, K-38 Liepājas iela –Butkāni precizēts ceļa garums.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos autoceļu, ielu sarakstus.
Pielikumā : Ielu, autoceļu saraksti.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.2. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 01.11.2013.-31.03.2014.), saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Aglonas novada domes autoceļu un ielu saraksts.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par iepirkuma komisiju.
7.1. Par iepirkuma komisijas nolikumu.
(ziņo I.Poga)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes iestādēs, struktūrvienībās un
pagasta pārvaldēs.
(ziņo I.Poga)
Debatēs piedalās: O.Šatilovs.
Pamatojoties uz SAC „Aglona” direktores V.Gribuškas un Aglonas internātvidusskolas
direktora D.Vanaga ierosinājumiem un iesniegumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
61.panta 1.daļu, Aglonas novada domes nolikuma 13.punktu, Publisko iepirkumu likuma 22.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ar 01.01.2014.g. uzsākt centralizētu iepirkumu veikšanu Aglonas novada domes
iestādēs, struktūrvienībās un pagasta pārvaldēs.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Ar 30.12.2013.g. likvidēt Aglonas novada domē, Aglonas internātvidusskolā un
SAC „Aglona” izveidotās iepirkumu komisijas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
3. Izveidot iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.3. Par iepirkumu speciālistu.
(ziņo I.Poga)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izpilddirektorei I.Pogai līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei izpētīt jautājumu par
amata vienības „Iepirkumu speciālists” izveidošanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par iepirkuma rezultātiem.
(ziņo I.Barkeviča)
7.4.1. „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības pasūtījumam „Pārtikas piegāde Aglonas
novada iestādēm 2013./2014. Mācību gadam” , identifikācijas numurs AND/2013/11, iepirkuma komisija
par pakalpojuma sniedzējiem izvēlas:
Daļa
Piedāvājuma summa
Pretendents
AS „Rankas piens”
Piens un piena pārstrādes produkti
15139,81
SIA „Rēzeknes gaļas
Svaigi atdzesēta cūkgaļa
7930,13
kombināts”
SIA „Dubiki”
Svaigi atdzesēta liellopu gaļa
326,00
Gaļas produkti un desas
2336,59
SIA „Junona BEP”
Svaigi atdzesēta putnu gaļa
3957,12
Graudi, putraimi, pārslas un milti
1286,84
SIA „Antaris”
Olas
889,00
Bakalejas preces
7899,38
SIA „Kabuleti Fruit”
3107,30
Zivis un zivju izstrādājumi
3892,77
Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas),
dārzeņi
1513,61
Svaigie dārzeņi – garšaugi
1146,00
Svaigie augļi un ogas
2189,54
Eksotiskie svaigie augļi un ogas
SIA „Vecā maiznīca”
Maize un maizes izstrādājumi
2456,34
sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un ir iesnieguši
piedāvājumus ar viszemāko cenu pa tehnisko specifikāciju daļām.
2. Slēgt līgumu ar
2.1. SIA „Antaris”, reģistrācijas numurs 41503000412, adrese – Vidus iela 32, Daugavpils, pašvaldības
pasūtījuma „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. Mācību gadam”sadaļās - „Olas”
piegādei par kopējo līguma summu Ls 889,00 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 1075,69
un „Bakalejas preces” piegādei par kopējo līguma summu Ls 7419,95 (bez PVN), kopējā līguma summa
ar PVN Ls 8978,14.
2.2. SIA “Dubiki”,reģistrācijas numurs 41503028323, adrese – c.Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils
novads, LV 5476, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014.
Mācību gadam” sadaļās - „Svaigi atdzesēta liellopu gaļa” piegādei par kopējo līguma summu Ls 326,00
(bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 394,46 un „Gaļas produkti un desas” piegādei par
kopējo līguma summu Ls 2336,59 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 2827,27.
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2.3. SIA “Junona BEP”,reģistrācijas numurs 41503006044, adrese – Ventspils iela 75, Daugavpils, LV 5404,
pašvaldības pasūtījuma „„Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. Mācību gadam”
sadaļām - „Svaigi atdzesēta putnu gaļa” piegādei par kopējo līguma summu Ls 3957,12 (bez PVN),
kopējā līguma summa ar PVN Ls 4788,12 „Graudi, putraimi, pārslas un milti” piegādei par kopējo
līguma summu - Ls 1286,84 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 1557,08.
2.4. SIA „Vecā maiznīca”, reģistrācijas numurs 42403007589, adrese – Brīvības iela 14K, Rēzekne, LV 4604,
pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”
2013.gada” sadaļā - „Maize un maizes izstrādājumi ” piegādei par kopējo līguma summu Ls 2456,34 (bez
PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 2972,17
2.5. SIA “Kabuleti Fruit”,reģistrācijas numurs 40003959814, adrese – Lubānas iela 82, Rīga, LV 1073,
pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. Mācību gadam” sadaļām „Zivis un zivju izstrādājumi” piegādei par kopējo līguma summu Ls 3107,30 (bez PVN), kopējā līguma
summa ar PVN Ls 3759,83, „Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi” piegādei par kopējo līguma
summu Ls 3892,77 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 4710,25, „Svaigie dārzeņi - garšaugi”
piegādei par kopējo līguma summu Ls 1513,61 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN Ls 1831,47,
„Svaigie augļi un ogas” piegādei par kopējo līguma summu Ls 1146,00 (bez PVN), kopējā līguma summa
ar PVN Ls 1386,66 „Eksotiskie svaigie augļi un ogas” piegādei par kopējo līguma summu Ls 2189,54
(bez PVN) kopējā līguma summa ar PVN Ls 2649,34
2.6. AS „Rankas piens”, reģistrācijas numurs 44603001356, adrese – Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes
novads, LV 4416, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014.
Mācību gadam” sadaļas „Piens un piena pārstrādes produkti” piegādei par kopējo līguma summu Ls
15139,81 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN 18319,17.
2.7. SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas numurs 42403012397, adrese – Rīgas iela 22, Rēzekne,
LV 4601, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. Mācību
gadam” sadaļas - „Svaigi atdzesēta cūkgaļa” piegādei par kopējo līguma summu Ls 7930,13 (bez
PVN), kopējā līguma summa ar PVN 9595,46.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4.2. Par GPS un degvielas kontroles sistēmu uzstādīšanu un nomu.
SIA „Mapon” iesniegtais piedāvājums ir ar vislētāko piedāvājuma cenu iekārtu uzstādīšanai, kas ir paveicama
2013.gadā un tās izmaksas ir Ls 480, noma par 23 transporta vienībām 2013.gadā – Ls 9,35 x 23 x 3 = Ls 645,15,
kopējā summa – 2013.gadā ir Ls 1125,15.
2014.gada izmaksas līdz ar to Ls 2580,60.
SIA „Ecotelematics” iesniegtais piedāvājums - piedāvājuma cena iekārtu uzstādīšanai, kas ir paveicama 2013.gadā
-Ls 7250, noma par 23 transporta vienībām 2013.gadā – Ls 5 x 23 x 3 = Ls 345, kopējā summa – 2013.gadā ir Ls
7595.
2014.gada izmaksas līdz ar to Ls 1380.
SIA „Intelligent Systems” iesniegtais piedāvājums - piedāvājuma cena iekārtu uzstādīšanai, kas ir paveicama
2013.gadā -Ls 730, noma par 23 transporta vienībām 2013.gadā – Ls 9,90 x 23 x 3 = Ls 683,10, kopējā summa –
2013.gadā ir Ls 1413,10.
2014.gada izmaksas līdz ar to Ls 2732,40.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai tirgus izpētes rezultātus par GPS un degvielas kontroles sistēmu
uzstādīšanu un nomu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Mapon”, reģistrācijas numurs 40003800531, par GPS transporta
kontroles sistēmu uzstādīšanu, iekļaujot pieslēgšanos OBD līnijai vai CAN, degvielas
mērstieņu uzstādīšana un kalibrācija un šo iekārtu nomu līdz 31.12.2013.g. Līguma summa
līdz Ls 1125,15 bez PVN, kopējā līguma summa ar PVN 21 % līdz Ls 1361,43.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.5. Par iepirkuma procedūru izsludināšanu.
(ziņo I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izludināt iepirkuma procedūras:
1.1. „Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām 2014.gadā”.
1.2. „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada
ziemas sezonā”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.6. Par iepirkuma rezultātiem.
(ziņo I.Barkeviča)
7.6.1. „Sniega motocikla iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr.LLB-2-255 „Move for life”
ietvaros”.
Debatēs piedaslās: J.Butēvics, F.Pušņakovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, A.Dimpers, F.Pušņakovs,
L.Solima); pret – nav; atturas – 3 (O.Šatilovs, J.Butēvics, A.Girss), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības pasūtījumam
„Sniega motocikla iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr.LLB-2-255 „Move for
life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/15/EKPI, iepirkuma komisija par
pakalpojuma sniedzēju izvēlas SIA „Sniegamocis.lv”, reģistrācijas Nr.44103086253,
juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Silenieki, LV-4116, sakarā ar to,
ka tas ir pretendents, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (O.Šatilovs, A.Dimpers, F.Pušņakovs,
L.Solima); pret – 1 (J.Butēvics); atturas – 2 (H.Streiķe, A.Girss), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Sniegamocis.lv”, reģistrācijas Nr.44103086253,
juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Silenieki, LV-4116, pasūtījuma
„Sniega motocikla iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr.LLB-2-255 „Move for
life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/15/EKPI, realizēšanai par
piedāvājuma cenu Ls 5410,00 (bez PVN). Kopējā līguma summa ar PVN 21% Ls
6546,10.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.6.2. „Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās
struktūrvienībās un iestādēs”.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības pasūtījumam „Zvērinātā
revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs”, iepirkuma
komisija par pakalpojuma sniedzēju izvēlas SIA „Aktīvs M Audits”, reģ. Nr.42403014203, juridiskā
adrese – Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma
instrukcijā noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Aktīvs M Audits”, reģ. Nr.42403014203, juridiskā adrese – Dārzu iela 18,
Rēzekne, LV-4601, pasūtījuma „Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē,
tās struktūrvienībās un iestādēs”, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 2450 (bez PVN 21%). Kopējā
līguma summa ar PVN 21% Ls 2964,50.

Sēdes vadītājas H.Streiķes priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu līdz novada domes ārkārtas
sēdei.
Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma „Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē,
tās struktūrvienībās un iestādēs” izskatīšanu līdz novada domes ārkārtas sēdei.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
A.Streļčs lūdz iekļaut pie zemes jautājumiem 3 papildus jautājumus.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par 3 papildus jautājumu iekļaušanu pie zemes
jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, A.Dimpers, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Iekļaut sēdes darba kārtībā 8.§. „Par zemes jautājumiem” 3 papildus jautājumus.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.1. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 005 0170 Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu, 17.panta 41.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atbilstoši 03.11.2009. MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt nosaukumu: ”Lielmājas” pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam
ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0170.
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0170 un uz
tās esošām būvēm: Lielmājas, Kapiņi, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0170 NĪVKI sistēmā
reģistrējama kā atsevišķs nekustamais īpašums.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par N.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts N.P. iesniegums (30.08.2013., Nr.2294) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības N.P., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 0,4055 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6075 005 0121, Kastuļinas
pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.3. Par A.M. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņemts A.M. iesniegums (26.08.2013. Nr.4-14/84) par nekustamā īpašuma”Marinas” sadali un zemes
ierīcības projekta izstrādi Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks A.M. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Marinas” Grāveru pagastā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0079 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt
neapbūvēto zemes gabalu 4,64 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas)
tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Marinas” Aglonas novada Grāveru pagastā sadalei,
īpašnieks A.M., personas kods.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058
004 0079 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu
„Guntas”.
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.
8.4. Par J.D. iesniegumu nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.D. iesniegums (27.08.2013., Nr.2271) par nekustamā īpašuma „Virši” sadalīšanu
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un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Virši”, kadastra Nr.7642 010 0086, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7642 010 0087 un 7642 010
0092.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ceļmolas” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 7642 010 0087 un 7642 010 0092.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7642 010 0087 un 7642 010 0092 no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 010 0087 un 7642 010 0092
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.
8.5. Par adreses precizēšanu Aglonas pagastā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums Nr.2-04.1-L/3817 (saņemts 06.09.2013.,
Nr.2334) par adreses precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0198 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 14.11.2007. (sēdes protokols Nr.20) lēmumu Nr.2.14., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0198 piešķirta adrese: „Mārjāņi”, s.Marjanova, Aglonas pagasts, Preiļu
rajons. Savukārt, ar Aglonas pagasta padomes 09.01.2008. (ārkārtas sēdes protokols Nr.2) lēmumu Nr.5.1.,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0198 piešķirta adrese: „Vecie Kārkli”, s.Marjanova,
Aglonas pagasts, Preiļu rajons. Tādējādi vienam adresācijas objektam ir piešķirtas vairākas adreses.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu,
likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 72.panta 1.daļu un atbilstoši 03.11.2009. MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas pagasta padomes 14.11.2007. lēmumu Nr.2.14. (prot. Nr.20) „Par adrešu
piešķiršanu” .
2. Precizēt Aglonas pagasta padomes 09.01.2008. lēmuma Nr.5.1. (prot. Nr.2) 2.punktu un
izteikt to šādā redakcijā:
- Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0198
un uz tās esošām būvēm: „Vecie Kārkli”, Marjanova, Aglonas pag., Aglonas nov.
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.
8.6. Par J.T. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.T. iesniegums (09.09.2013., Nr.2342) par pašvaldības zemes nomas tiesību
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piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.T., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu no pašvaldības
zemes vienības „Livdānu Zeme” 0,2 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642
004 0525, Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.7. Par J.G. iesniegumu nekustamā īpašuma „Rajecki” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.G. iesniegums (06.09.2013., Nr.2332) par nekustamā īpašuma „Rajecki” sadalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Rajecki”, kadastra Nr.7642 005 0013, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0013.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Lazdiņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 005 0013.
3. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 005 0013 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
4. Saglabāt zemes vienībām 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.
8.8. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma „Valteri” sadalīšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.V. pilnvarotās personas V.R. iesniegums (12.09.2013., Nr.2358) par nekustamā
īpašuma „Valteri” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Valteri”, kadastra Nr.6072 008 0033, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0034 un
6072 001 0285.
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2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Gorecki” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6072 008 0034 un 6072 001 0285.
3. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6072 008 0034 un 6072 001 0285
4. Saglabāt zemes vienībām 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.
8.9. Par ZS „Ziemeļi K” iesniegumu adreses piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts Zs ZiemeļiK īpašnieka N.Platonova iesniegums (11.09.2013. Nr.2352) par adreses
piešķiršanu jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 Šķeltovas
pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta
41.daļu un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi jaunbūvei – liellopu fermai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6094 005 3387:
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.
8.10. Par R.J. iesniegumu koku izciršanai Somersetas ielā 29, Aglonā.
Saņemts R.J. iesniegums (06.09.2013., Nr.2331) par atļaujas izsniegšanu 2 koku nozāģēšanai uz
zemes vienības Somersetas ielā 29, Aglonā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0513
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst pret 2 (divu) koku nociršanu uz zemes vienības Somersetas ielā 29, Aglonā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0513 Aglonas pagastā, zemes īpašnieks R.J.,
personas kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.11. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.Stivriņa iesniegums (22.07.2013., Nr.4-14/79) par pašvaldības
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zemes nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas Nr.41501018265, reģistrētā adrese:
Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 2,4 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6072 001 0260, Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.12. Par A.R. iesniegumu nekustamā īpašuma „Jāņkalns” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts A.R. pilnvarotās personas V.R. iesniegums (17.09.2013., Nr.2388) par nekustamā
īpašuma „Jāņkalns” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jāņkalns”, kadastra Nr.7642 001 0067, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0066.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Priednieki” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0066.
3. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7642 001 0067 un 7642 001 0066.
4. Saglabāt zemes vienībām 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.
8.13. Par M.L. iesniegumu nekustamā īpašuma „Jumtiņi” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts M.L. iesniegums (17.09.2013., Nr.2387) par nekustamā īpašuma „Jumtiņi”
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
17.panta 41.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jumtiņi”, kadastra Nr.7642 004 0411, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0418.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Somersētas iela 31” atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0418.
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3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0418 un uz
tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76420040418002, 76420040418003,
76420040418005 : Somersētas iela 31, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
4. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
5. Saglabāt zemes vienībām iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.14. Par kļūdaino adrešu precizēšanu Aglonas pagastā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums Nr.2-04.1-L/3803 (saņemts
05.09.2013., Nr.2330) par adreses precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008
0043 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 29.04.2009. (sēdes protokols Nr.6) lēmumu Nr.9.5.127., zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0043 piešķirta adrese: „Brūkleņu”, s.Bēšoni, Aglonas
pagasts, Preiļu rajons. Piešķirtā adrese neatbilst Valsts valodas likuma prasībām.
Ar Aglonas pagasta padomes 29.04.2009. (sēdes protokols Nr.6) lēmumu Nr.9.5.65., zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0099 piešķirta adrese: „Staradorvje”, s.Starodvorje, Aglonas
pagasts, Preiļu rajons. Piešķirtā adrese neatbilst Valsts valodas likuma prasībām.
Ar Aglonas novada domes 30.11.2010. (sēdes protokols Nr.35) lēmumu Nr.1., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0089 piešķirta adrese: Kundziņkļavas, Rutulišķi, Aglonas pag.,
Aglonas nov.. Piešķirtā adrese neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajiem ciemu nosaukumiem.
Ar Aglonas novada domes 30.11.2010. (sēdes protokols Nr.35) lēmumu Nr.1., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0091 piešķirta adrese: Mūriņgriķi, Rutulišķi, Aglonas pag.,
Aglonas nov.. Piešķirtā adrese neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajiem ciemu nosaukumiem.
Ar Aglonas novada domes 30.11.2010. (sēdes protokols Nr.35) lēmumu Nr.1., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0014 piešķirta adrese: Rubeņkalni, Ruskulišķi, Aglonas pag.,
Aglonas nov.. Piešķirtā adrese neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajiem ciemu nosaukumiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta
41.daļu, likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 72.panta 1.daļu un atbilstoši
03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 008 0043 un uz tās esošām būvēm: no „Brūkleņu”, s.Bēšoni, Aglonas pagasts, Preiļu
rajons., uz: Brūkleņu mājas, Bēšoni, Aglonas pag., Aglonas nov.
2. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 005 0099 un uz tās esošām būvēm: no „Staradorvje”, s.Starodvorje, Aglonas pagasts,
Preiļu rajons., uz: Starodvorje, Starodvorje, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0089 un uz tās esošām būvēm: no Kundziņkļavas, Rutulišķi, Aglonas pag.,
Aglonas nov., uz : Kundziņkļavas, Ruskulišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.
4. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0091 un uz tās esošām būvēm: no Mūriņgriķi, Rutulišķi, Aglonas pag., Aglonas
nov., uz: Mūriņgriķi, Ruskulišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.
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5. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0014 un uz tās esošām būvēm: no Rubeņkalni, Ruskulišķi, Aglonas pag., Aglonas
nov., uz: Rubeņkalni, Dimperi, Aglonas pag., Aglonas nov.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.15. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
60940050406 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 NĪVKI sistēmā
reģistrētā platība ir 2,0 ha. Pēc kadastra kartes datiem zemes vienības platība sastāda 2,7 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 no 2,0 ha uz
2,7 ha.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Grāveru pagastā.
Saņemts SIA „LATGEO invest”valdes locekļa D.Kolosņicina iesniegums (18.09.2013.,
Nr.2396) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Čiekurņi” ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0082 un zemes vienībai „Milaševiči”ar kadastra apzīmējumu 6058 004
0080 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ”Čiekuriņi” ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0082, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz: - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods
0401).
2. Zemes vienībai „Milaševiči” ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0080, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz: - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods
0401).
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.
8.17. Par A.V. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam
Kastuļinas pagastā.
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Saņemts A.V. iesniegums (19.09.2013., Nr.2400) par pašvaldībai piekrītošās zemes
atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Ar A.V. 02.04.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības 12,5 ha kopplatībā iznomāšanu. Zemes vienība nav apbūvēta.Zeme ir kadastrāli uzmērīta,
bet nav reģistrēta zemesgrāmatā.
A.V. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Valterlauki” 12,5 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0112, Kastuļinas 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.
8.18. Par J.K. iesniegumu krūmu izciršanai uz nekustamā īpašuma „Lejaskalni” Aglonas
pagastā.
Saņemts J.K. iesniegums (19.09.2013., Nr.2402) par atļaujas izsniegšanu krūmu novākšanai no
lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Lejaskalni”, kadastra Nr.76420020057,
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst pret krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes
vienībām „Lejaskalni” ar kadastra apzīmējumiem76420020057 un 76420040282 Aglonas
pagastā, zemes īpašnieks Juris Kaļiņins, personas kods 201260 - 11855.
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.
8.19. Par V.T. iesniegumu krūmu izciršanai uz nekustamā īpašuma „Plaudīši” Aglonas pagastā.
Saņemts V.T. iesniegums (13.09.2013., Nr.2367) par atļaujas izsniegšanu krūmu novākšanai no
lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Plaudīši”, kadastra Nr.76420020141,
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst pret krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes
vienības „Plaudīši” ar kadastra apzīmējumu76420020141 Aglonas pagastā, zemes īpašnieks
T.T., personas kods.

Aglonas novada domes 25.09.2013. sēdes protokols Nr.19

- 19 -

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.
8.20. Par V.I. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts V.I. iesniegums (20.09.2013., Nr.4-14/89) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 004 3203 ir nodota valstij zemes reformas
pabeigšanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, A.Dimpers, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.I., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz 4,1 ha
platībā, no zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības, kadastra apzīmējums
6058 004 3203.
2. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu gadījumā, ja uz
iznomāto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 3203 likumā noteiktā kārtībā
tiek atjaunotas īpašuma tiesības iespējamiem mantiniekiem.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
4. 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.
8.21. Par O.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts O.K. iesniegums (20.09.2013., Nr.4-14/90) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, A.Dimpers, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības O.K., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0309 Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.22. Par P.K. zemes nomas līguma precizēšanu Šķeltovas pagastā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Konstatēts:
Uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Šķeltovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0157
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Šķeltovas pagasta padome 20.12.2007. noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju L.B.. Līgums nebija reģistrēts pašvaldības zemes nomas reģistrācijas žurnālā. NĪ nodokli maksā
L.B.
Savukārt, Aglonas novada dome, pamatojoties uz domes 29.03.2012. lēmumu Nr.13.20. noslēgusi
02.04.2012. zemes nomas līgumu Nr.87 ar citu zemes iznomātāju – P.K..
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 85.panta 3.daļu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 29.03.2012. lēmumu Nr.13.20. (prot. Nr.4) „Par P.Kalniņa
iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz pašvaldības un valsts zemēm Šķeltovas un Aglonas
pagastā.” . Izteikt 29.03.2012. lēmuma Nr.13.20. (prot. Nr.4) 2.punktu šādā redakcijā:
- Piešķirt zemes nomas tiesības P.K., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām, pašvaldībai
piekrītošām, zemes vienībām:
1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0311;
uz daļu, t.i. 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3189;
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0287;
uz daļu, t.i. 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0065;
uz daļu, t.i. 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 011 0056.
2. Noslēgt vienošanos ar P.K. par izmaiņām 02.04.2012. zemes nomas līgumā, dzēšot no iznomāto
zemju saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0157.
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.

Debatēs piedalās: O.Šatilovs, I.Maļuhina.
O.Šatilovs – jautājums nav juridiski korekti sagatavots, atlikt jautājuma izskatīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 2 (J.Butēvics, A.Dimpers), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma „Par P.K. zemes nomas līguma precizēšanu Šķeltovas pagastā”
izskatīšanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par jautājuma 8.23. „Par E.L. prasību
(03.09.2013., Nr.2322)” izskatīšanu uz sēdes beigām, jo uz 8.23. jautājuma izskatīšanu tika
aicināts E.L., bet pagaidām viņš nav ieradies.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma 8.23. „Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322)” izskatīšanu uz sēdes
beigām.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.§
Par Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem.
(ziņo Ā.Perševica)
9.1. Pabalsti.
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica ziņo par personām, kurām nepieciešams izmaksāt
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sociālos pabalstus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 667.65 (seši simti
sešdesmit septiņi lati 65 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
9.2.1. Par I.U. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1000 no
11.09.2013.) no I.U., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā,
sakarā ar bērna veselības problēmām.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
I.U. bērnam ir veselības problēmas un steidzami jāierodas slimnīcā Rīgā uz papildus izmēklēšanu.
Ģimenei radušies neparedzēti papildus izdevumi. I.U. ienākumi ir bērna kopšanas pabalsts un ģimenes
valsts pabalsts Ls -- apmērā.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt I.U., personas kods, vienreizēju pabalstu -- Ls apmērā ārkārtas situācijā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.2. Par A.Z. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas 2317 no 03.09.2013.) no
A.Z., personas kods, deklarētā dzīves vieta, dzēst parādu par komunālajiem pakalpojumiem Ls -- apmērā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts :
Dzīvoklim pēc adreses, īpašnieks ir A.Z., personas kods, pamats 2012.gada 18.decembra dāvinājuma
līgums Nr.204. Ģimenei uz doto brīdi nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt A.Z., personas kods, dzēst parādu par komunālajiem pakalpojumiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.3. Par V.K. iesniegumu.
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Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/990, 13.09.2013.)
no V.K., personas kods, deklarētā dzīves vieta, ar lūgumu apmaksāt zobu protezēšanu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
V.K. ir pensionāre – pensija ir Ls --. Izdevumi par zobu protezēšanu ir Ls --.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt V.K., personas kods, vienreizēju pabalstu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3. Par dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru.
9.3.1. Par A.N. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts A.N., personas kods, iesniegums (Nr.111/898) ar lūgumu izslēgt no palīdzības reģistra uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka persona atsakās no
palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas
4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra A.N.,
personas kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.2. Par L.F. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts L.F., personas kods, iesniegums (Nr.111/897) ar lūgumu izslēgt no palīdzības reģistra uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka zuduši apstākļi, kuri
bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra L.F., personas
kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.3. Par N.I. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts N.I., personas kods, iesniegums (Nr.111/912) ar lūgumu izslēgt no palīdzības reģistra uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka persona atsakās no
palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra N.I., personas
kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.4. Par J.P. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts J.P., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/915)
ar lūgumu izslēgt no palīdzības reģistra uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka persona atsakās no
palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra J.P., personas
kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.5. Par M.V.
Aktualizējot palīdzības reģistru tika konstatēts, ka M.V., personas kods, 2011.gadā
dzīvesvietu ir deklarējis cita novada teritorijā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka zuduši apstākļi, kuri
bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra M.V.,
personas kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.6. Par J.M.
Aktualizējot palīdzības reģistru tika konstatēts, ka J.M., personas kods, 2011.gadā ir anulēta
dzīvesvieta.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka zuduši apstākļi, kuri
bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra J.M.,personas
kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.7. Par E.S.
Aktualizējot palīdzības reģistru tika konstatēts, ka E.S., personas kods, 2005.gadā ir anulēta
dzīvesvieta.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka zuduši apstākļi, kuri
bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10.panta 1.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra
personas kods.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.8. Par dzīvokļu rindas aktualizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Aktualizēt Aglonas novada palīdzības reģistru uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
(Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.9. Par J.U. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts J.U., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
iesniegums (Nr.1-11/908), kurā lūdz uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: J.U. (...).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzņemt J.U., personas kods, rindā uz dzīvojamo platību.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.10. Par V.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts V.G., personas kods, dzīvesvieta, iesniegums
(Nr.1-11/909), kurā lūdz uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: V.G. ir
piešķirts trūcīgas personas statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzņemt V.G., personas kods, rindā uz dzīvojamo platību.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.11. Par D.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts D.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
iesniegums (Nr.1-11/924), kurā lūdz uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: D.G. ģimenei
ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.Uzņemt D.G., personas kods, ar ģimeni rindā uz dzīvojamo
platību.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3.12. Par T.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts T.B., personas kods, dzīvesvieta, iesniegums
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(Nr.1-11/961), kurā lūdz uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: T.B. ģimenei
ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.Uzņemt T.B., personas kods, ar ģimeni rindā uz
dzīvojamo platību.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par sociālo dzīvokļu piešķiršanu.
9.4.1. Par S.P. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts S.P., personas kods, iesniegums (Nr.1-11/775)
ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
S.P. ir piešķirts trūcīgas personas statuss. S.P. nav īpašumā zemes un dzīvojamās platības.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un S.P. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina tiesības piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt S.P., personas kods, sociālo dzīvokli
Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.oktobra līdz
2014.gada 31.martam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.5. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma grozījumiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Veikt Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
nolikumā sekojošus grozījumus:
1.1. 9.punktā: „Izslēgt 9.punktā trešo teikumu.”
1.2. 10.punktā: „Aizstāt pirmajā teikumā vārdus „trīs dienas” ar vārdiem „vienu dienu.”
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(ziņo I.Poga)
10.1. Par A.Klusa iesniegumu par traktora iegādi (11.09.2013., Nr.2351).
Saņemts ceļu būvtehniķa A.Klusa iesniegums (11.09.2013., Nr.2351), kurā lūdz izskatīt
jautājumu par lietota traktora T 150 iegādi.Tehniku plānots pielietot ikdienas uzturēšanas darbu
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veikšanai uz novada autoceļiem un ielām (sniega tīrīšanai). Finansējumu paredzēt (līdz 3000 Ls) no
speciālā budžeta.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iegādāties lietotu traktoru T 150. Finansējumu paredzēt līdz 3000 Ls no speciālā
budžeta.
2. Veikt grozījumus speciālā budžeta tāmē:
2.1.
samazināt finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem par 3000 Ls;
2.2.
palielināt finansējumu pamatlīdzekļu iegādei par 3000 Ls.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par SIA „Baltijas pērle” iesniegumu.
2013.gada 26.augustā no SIA „Baltijas pērle” tika saņemts iesniegums (Nr.2255), kurā lūdz
izsniegt atļauju 98 koku ciršanai Aglonas novadā, Kastuļinas pagastā, s. „Kļavnieki” uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6072 0060 056.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un Ministru Kabineta
02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.8.p., atbilstoši
iesniegtajam grafiskajam pielikumam un apsekošanas aktam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Baltijas pērle” koku ciršanu Aglonas novada, Kastuļinas pagasta,
s.„Kļavnieki” uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6072 0060 056.
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.
10.3. Par Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegumu (12.09.2013., Nr.2354).
Saņemts Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas iesniegums (12.09.2013., Nr.2354), kurā lūdz
deleģēt darbam skolu komisijās (1., 2., 3. pakāpes piešķiršanai pedagoga darba kvalitātes
novertēšanai) domes pārstāvjus.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31. panta 3. daļas 2.punktu un 49ˡ panta 2.daļas 1.punktu,
No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Dimpers.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Deleģēt darbam skolu komisijās:
1.1.
Aglonas vidusskolā – deputātu Aleksandru Dimperu;
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Girss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Deleģēt darbam skolu komisijās:
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1.2.

Šķeltovas pamatskolā – deputātu Andri Girsu;

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Deleģēt darbam skolu komisijās:
1.3.
Grāveru pamatskolā – deputātu Juri Butēvicu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.4 Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).
(ziņo O.Šatilovs)
Saņemts Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegums (27.08.2013., Nr.2267), kurā lūdz
apstiprināt grozījumus Šķeltovas pamatskolas nolikumā (apstiprināts Aglonas novada domē, 2009.gada
10.jūlijā, sēdes prot. Nr.4).

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Šķeltovas pamatskolas 2009.gada 10.jūlija nolikumā (apstiprināts Aglonas novada
domes sēdē, prot. Nr.4, §6). (Pielikumā)

H.Streiķe – grozījumi Šķeltovas pamatskolas nolikumā nav saskaņoti ar Šķeltovas pagasta
pārvaldes vadītāju, atlikt jautājuma izskatīšanu līdz ārkārtas sēdei.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma „Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu
(27.08.2013., Nr.2267)” izskatīšanu līdz novada domes ārkārtas sēdei.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.5. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
(ziņo I.Poga)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 41.panta 1.daļas,
2.punktu un sakarā ar organizatoriskajiem un saimnieciskajiem pasākumiem domes struktūrā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
1.1. ar 30.09.2013. izslēgt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga
192.punktu: (izslēgt no struktūrvienības „Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs „Strops”” profesiju jaunatnes lietu speciālists.)
1.2. ar 01.10.2013. papildināt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas
katalogu ar 16.1 punktu sekojošā redakcijā: sk. Pielikumā (iekļaut „Aglonas
novada domes administrācija” profesiju jaunatnes lietu speciālists.)
2. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
2.1. ar 31.10.2013. izslēgt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga
188.punktu: (izslēgt no struktūrvienības „Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs „Strops”” profesiju profesionālās ievirzes izglītības skolotājs.)
2.2. ar 01.11.2013. papildināt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas
katalogu ar 16.² punktu sekojošā redakcijā: sk. Pielikumā (iekļaut „Aglonas
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- 29 -

novada domes administrācija” profesiju izglītības darba speciālists.)
3. Aglonas novada domes izpilddirektorei Inetai Pogai veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar lēmuma izpildi.
Pielikumā: grozījumi Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.6. Par grozījumiem Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu
sarakstos.
(ziņo I.Poga)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt 30.01.2013. domes lēmuma, prot. Nr.2, 13§, Pielikuma Nr.16A-algas
nosaukumu no “Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra štatu saraksts” uz
“Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops” amatu
saraksts”.
2. Veikt grozījumus 30.01.2013., prot. Nr.2, 13§, apstiprinātajā Aglonas novada
domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstā 2013.gadam, pielikums Nr.16Aalgas “Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”.
Izslēgt no saraksta:
FKK/
strukt.v.
1
10.920
/1060
10.920
/1060

Amats
2
Interešu
izglītības
koordinators
Jaunatnes
lietu
speciālists

Profesijas
kods
3

Periods
5

Likmes
veids
6

Likme,
Ls
7

Likmju
skaits
8

Likme
X
likmju
skaits
9

2320 02

01.01.31.10.

Mēn.

285

1

285

Izslēgt ar
31.10.2013.

2422 27

01.01.30.09.

Mēn.

255

1

255

Izslēgt ar
30.09.2013.

Gadā
10

VSAOI
24,09%
11

Kopā
12

Piezīmes
13

3.Veikt grozījumus 30.01.2013., prot. Nr.2, 13§, apstiprinātajā Aglonas novada
domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstā 2013.gadam, pielikums Nr.1Aalgas “Aglonas novada domes administrācija”.
Papildināt sarakstu:
FKK/
strukt.v.
1
01.110
/1001
01.110
/1001

Amats
2
Izglītības
darba
speciālists
Jaunatnes
lietu
speciālists

Profesijas
kods
3

Periods
5

Likmes
veids
6

Likme,
Ls
7

Likmju
skaits
8

Likme
X
likmju
skaits
9

2422 42

01.11.31.12.

Mēn.

285

1

285

Spēkā no
01.11.2013.

2422 27

01.10.30.12.

Mēn.

255

1

255

Spēkā no
01.10.2013.

Gadā
10

VSAOI
24,09%
11

Kopā
12

Piezīmes
13

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par zemes jautājumiem.
8.23. Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322).
(ziņo I.Poga)
Saņemta E.L. prasība (03.09.2013., Nr.2322) atmaksāt materiālos zaudējumus, pamatojoties uz faktu,
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ka divu gadu laikā nav varējuši uzsākt īpašumā esošās „Kovaļevas dzirnavu” atjaunošanu par HES, jo
atbildīgās amatpersonas ir apzināti neizsniegušas būvatļauju.
Saņemts Aglonas novada būvvaldes 12.09.2013.
Nr.3-4/968 paskaidrojums uz E.L. vēstuli
(03.09.2013., reģ. Nr.2322):
„Lai būvvalde izsniegtu būvatļauju likumdošanas vispārējā kārtība nosaka, ka būvniecības ierosinātājs
iesniedz attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē būvniecības iesniegumu – uzskaites karti. Būvvalde
10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās
būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir
izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu pēc
kā nosacījumiem būvniecības ierosinātājs izstrādā būvprojektu. Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas
pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai. Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs
iesniedz būvvaldē būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja
un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu, līguma par autoruzraudzību kopiju un
autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu un apdrošinātāja
izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.
Šai sakarā pašvaldībā tika reģistrēts E.L. brīvā formā iesniegums būvatļaujas pieprasīšanai, uz ko
būvvalde sniedza rakstisku paskaidrojumu par likumdošanas vispārējo kārtību.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai E.L. prasību un Aglonas novada būvvaldes paskaidrojumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.12:45.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 30.septembrī.
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