
           
LATVIJAS REPUBLIKALATVIJAS REPUBLIKA

AGLONAS NOVADA DOMEAGLONAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lvReģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv

 SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā    

2013.gada 27.novembrī                                                                                                          Nr.25

Sēde sasaukta plkst.11:00

Sēdi atklāj plkst.11:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Inese Rutka

Piedalās – 
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Vadims Krimans, Juris Butēvics,  Andris Girss, 
                                                           Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs (līdz plkst.16:00),   
                                                           Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Igors Reščenko (no plkst.11:05).

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
                                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
                                                                     novada domes jurists D.Kuzņecovs,
                                                                     Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
                                                                     sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
                                                                     zemes lietu speciālists A.Streļčs,
                                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
                                                                     Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste A.Podskočija,
                                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags,
                                                                     būvvaldes būvinspektors I.Guba,
                                                                     Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
                                                                     Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča.

Iedzīvotāja: E.Viļuma.

Uzaicinātās personas: J.Kuzņecova, E.Luns;
                                      SIA „Civitta Latvija” pārstāvis I.Breidaks.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1.  Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga) 
2.  Par  saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo 

D.Kuzņecovs)
3.  Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumos. (ziņo D.Kuzņecovs)
4.  Par grozījumu apstiprināšanu Aglonas novada domes noteikumos un kārtībās. (ziņo D.Kuzņecovs)
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5.   Par Aglonas novada domes struktūru. (ziņo I.Poga) 
6.   Par būvvaldes jautājumiem. (ziņo V.Viļums)
     6.1. Par J.K. nelikumīgo būvniecību.

6.2. Par U.T. nelikumīgo būvniecību un  iesniegto iesniegumu (13.11.2013., Nr.2838).
6.3. Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322).

7.    Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
7.1.  Pabalsti.
7.2.  Iesniegumi un dažādi jautājumi.

8.   Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9.   Par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas apstiprināšanu. (ziņo L.Strole- 

Krasovska)
10.  Par konkursu „Attīstām Novadus”. (ziņo I.Valaine)
11.   Par iepirkumiem.
      11.1.  Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča)

 11.2.  Par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
 11.3.  Par iepirkumu izsludināšanu.

12. Par atbalstu pašvaldību ceļu uzlabošanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g.  (LAP2020) ietvaros. 
(ziņo I.Poga) 

13. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. (ziņo D.Kuzņecovs)
13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.P.
13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.C.
13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.
13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.M.
13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu I.M..
13.6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P..
13.7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Z.Š.

14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
14.1. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”  2014.g. budžetu un biedru naudām.
14.2. Par žurnāla „Logs” abonēšanu 2014.gadam.
14.3. Par līgumu par klaiņojošo dzīvnieku  izķeršanu. 
14.4. Par Ziemassvētku dāvanām. 
14.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas  
         iesniegumu (19.11.2013., Nr.2869). 
14.6. Par transporta mehāniķa D.Zukula iesniegumu (15.11.2013., Nr.2851). 
14.7. Par biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.Rakova iesniegumu. 
14.8. Par  Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA  vadītājas  I.Lazdānes iesniegumu   
         (15.10.2013., Nr.2624).
14.9. Par VKPAI Latgales reģionālās nodaļas vēstuli (16.10.2013., Nr.2636).
14.10. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu (23.10.2013., Nr.2681).
14.11. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu  (14.10.2013., Nr.2620). (ziņo D.Kuzņecovs)
14.12. Par projektu vadību.

Aglonas  novada  domē  ir  saņemts  Elizabetes  Viļumas  27.11.2013.  iesniegums  (kancelejā  reģ. 
27.11.2013.,  Nr.2909),  kurā  tiek  informēts,  ka  šī  gada  27.novembrī  E.Viļuma piedalīsies  Aglonas 
novada  domes  sēdē  un  veiks  video  filmēšanu.  Video  filmēšana  notiek  saskaņā  ar  Fizisko  datu 
aizsardzības  likuma  II  daļas  7.p.5.p.  pamatojumu  „datu  ievākšana  un  to  apstrāde  tiek  veikta,  lai 
nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”. 

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

 14.13. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13 un Nr.18. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 
14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)

 14.14. Par telpu nomu. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija”)
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 14.15. Par finansējuma un aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure) (Pie 14.p. „Dažādi 
jautājumi, iesniegumi un informācija”)

 14.16. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas  
95.gadadienu. (ziņo I.Poga) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)

 14.17. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu. (ziņo V.Lielcepure) (Pie 
14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)

 14.18. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas  
iesniegumu. (ziņo I.Poga) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)

 11.4. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča) 
      11.4.1. Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām. (Pie 11.p. „Par iepirkumiem”)
 8.16. Par V.Dimpera iesniegumu koku ciršanai Lāčplēša ielā Aglonā. (ziņo A.Streļčs) (Pie 8.p. 

„Par zemes jautājumiem”)

Sēdes  vadītāja  H.Streiķe  aicina  deputātus  balsot  par sēdes  darba  kārtības   papildus 
jautājumiem.

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

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

14.13. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13 un Nr.18. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 14.p.  
           „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
14.14. Par telpu nomu. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
14.15. Par finansējuma un aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi,  
           iesniegumi un informācija”)
14.16. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas  
           95.gadadienu. (ziņo I.Poga) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
14.17. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu. (ziņo V.Lielcepure) (Pie 14.p.  
          „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
14.18. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas  
           iesniegumu. (ziņo I.Poga) (Pie 14.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
11.4. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča) 

  11.4.1. Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām. (Pie 11.p. „Par iepirkumiem”)
 8.16. Par V.Dimpera iesniegumu koku ciršanai Lāčplēša ielā Aglonā. (ziņo A.Streļčs) (Pie 8.p. „Par   
          zemes jautājumiem”)

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 par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo 

D.Kuzņecovs)
3.  Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumos. (ziņo D.Kuzņecovs)
4.  Par grozījumu apstiprināšanu Aglonas novada domes noteikumos un kārtībās. (ziņo D.Kuzņecovs)
5.   Par Aglonas novada domes struktūru. (ziņo I.Poga) 
6.   Par būvvaldes jautājumiem. (ziņo V.Viļums)
     6.1. Par J.K. nelikumīgo būvniecību.

6.2. Par U.T. nelikumīgo būvniecību un  iesniegto iesniegumu (13.11.2013., Nr.2838).
6.3. Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322).

7.    Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
7.1.  Pabalsti.
7.2.  Iesniegumi un dažādi jautājumi.

Aglonas novada domes 27.11.2013. sēdes protokols Nr.25                                               - 3 -



8.   Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9.   Par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas apstiprināšanu. (ziņo L.Strole- 

Krasovska)
10.  Par konkursu „Attīstām Novadus”. (ziņo I.Valaine)
11.   Par iepirkumiem.
      11.1.  Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča)

 11.2.  Par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
 11.3.  Par iepirkumu izsludināšanu.

       11.4.  Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča) 
          11.4.1. Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām. 

12. Par atbalstu pašvaldību ceļu uzlabošanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g.  (LAP2020) ietvaros. 
(ziņo I.Poga) 

13. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. (ziņo D.Kuzņecovs)
13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.P.
13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.C.
13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.
13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.M.
13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu I.M.
13.6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.
13.7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Z.Š.

14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
14.1. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”  2014.g. budžetu un biedru naudām.
14.2. Par žurnāla „Logs” abonēšanu 2014.gadam.
14.3. Par līgumu par klaiņojošo dzīvnieku  izķeršanu. 
14.4. Par Ziemassvētku dāvanām. 
14.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas  
        iesniegumu (19.11.2013., Nr.2869). 
14.6. Par transporta mehāniķa D.Zukula iesniegumu (15.11.2013., Nr.2851). 
14.7. Par biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.Rakova iesniegumu. 
14.8. Par  Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA  vadītājas  I.Lazdānes iesniegumu  
         (15.10.2013., Nr.2624).
14.9. Par VKPAI Latgales reģionālās nodaļas vēstuli (16.10.2013., Nr.2636).
14.10. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu (23.10.2013., Nr.2681).
14.11. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu  (14.10.2013., Nr.2620). (ziņo D.Kuzņecovs)
14.12. Par projektu vadību.

       14.13. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13 un Nr.18. (ziņo D.Kuzņecovs) 
       14.14. Par telpu nomu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
       14.15. Par finansējuma un aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure) 
       14.16. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas  
                  95.gadadienu. (ziņo I.Poga)
       14.17. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
       14.18. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas  
                  iesniegumu. (ziņo I.Poga) 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par jautājuma 1.§ „Par Aglonas novada domes 
izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi” izskatīšanu uz sēdes beigām.

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

1. Izskatīt 1.§ „Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto 
lēmumu izpildi” sēdes beigās.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Sēdes  vadītāja  H.Streiķe  aicina  deputātus  balsot  par  jautājuma  9.§  „Par  Aglonas  novada 
ilgtspējīgas  stratēģijas  2013.-2037.g.  gala  redakcijas  apstiprināšanu”  izskatīšanu  kā 
1.jautājumu.

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

1. Izskatīt 9.§ „Par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas  
apstiprināšanu” kā 1.jautājumu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.11:05.

9.§
Par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas apstiprināšanu.

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

Sagatavotais lēmumprojekts:

        Pamatojoties  uz „Teritorijas attīstības plānošanas likuma”5 panta 1. punktu; 12. panta 1.punktu un 21. 
panta 3. punktu un pozitīvu Latgales plānošanas reģiona 08.11.2013. atzinumu Nr. 2-4.3/667,

Aglonas novada dome nolemj:

1. APSTIPRINĀT Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakciju.
2. Publicēt  lēmumu  par  Aglonas  novada  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijas  2013.-2037.  gadam  gala 

redakcijas  apstiprināšanu  pašvaldības  mājas  lapā  www.aglona.lv un  Aglonas  novada  domes 
informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis”.

3. Nosūtīt elektroniski lēmumu par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 
gala  redakcijas  apstiprināšanu  Latgales  plānošanas  reģionam  un  Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības ministrijai.

4. Publicēt apstiprināto Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakciju 
Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv 

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

V.Krimans – stratēģijas izstrādātājiem novērst faktu kļūdas.

I.Reščenko – atlikt jautājuma izskatīšanu.

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima); pret  –  nav;  atturas –  2  (V.Krimans,  I.Reščenko), 
NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. 
gala redakcijas apstiprināšanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. 
gala redakcijas apstiprināšanu līdz 2013.gada 11.decembrim.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§
Par  saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā.

 (ziņo D.Kuzņecovs)

    Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 
2014.gadā”  apstiprināšanu, konstatēts:  1)  likuma „Par  pašvaldībām” 45.pants  nosaka,  ka  saistošie 
noteikumi  pēc  to  parakstīšanas  triju  darba  dienu  laikā  jānosūta  VARAM atzinuma  sniegšanai,  2) 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.2 punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 
tiesības,  izdodot saistošos noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim,  2014.gadā piemērot 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada 
līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, 

Ņemot vērā VARAM atzinumu no 12.11.2013. Nr.18-6/10992 par saistošajiem noteikumiem, 
tika  veikti  precizējumi  saistošos  noteikumos  „Par  nekustamā  īpašuma  nodokli  Aglonas  novadā 
2014.gadā”, sagatavojot tos jaunā redakcijā, 
        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.2 punktu,

Debatēs piedalās: V.Krimans.

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

1. Atcelt lēmumu no 30.10.2013. (protokola numurs 22. § 3.) „Par saistošajiem noteikumiem 
par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā”.

2. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli Aglonas novadā 2014.gadā”. (saistošie noteikumi - Pielikumā)

3.  Apstiprināt Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli Aglonas novadā 2014.gadā” paskaidrojuma rakstu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumos.

(ziņo D.Kuzņecovs)

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 10.02.2011. protokola  
nr. 3, §3. 

2. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 22.06.2011. protokola  
nr. 14, §4. 
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3. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 29.12.2010. protokola  
nr. 38, §7.

4. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 24.02.2011. protokola  
nr. 5, §9. 

5. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 30.09.2009. protokola  
nr. 14, §7. 

6. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 25.04.2012. protokola  
nr. 6, §11. 

7. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 17.03.2010. protokola  
nr. 8, §14. 

8. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 16.05.2013. protokola  
nr. 8, §9. 
(grozījumi - pielikumā)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§
Par grozījumu apstiprināšanu Aglonas novada domes noteikumos un kārtībās.

(ziņo D.Kuzņecovs)

4.1.  Par grozījumu Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.01.2012.) „Par stipendiju  
piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas izglītojamiem” apstiprināšanu.

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt  grozījumus  noteikumos  (apstiprināti  29.01.2012.)  „Par  stipendiju  piešķiršanu  
Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas izglītojamiem””. (noteikumi – pielikumā)

GROZĪJUMI 
29.11.2012. NOTEIKUMOS 

„PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU AGLONAS VIDUSSKOLAS UN AGLONAS 
INTERNĀTVIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMIEM”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 21. punktu,

1. Izdarīt Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.11.2012.)  „Par  stipendiju 
piešķiršanu  Aglonas  vidusskolas  un  Aglonas  internātvidusskolas  izglītojamiem”  šādus 
grozījumus:

1.1.  Aizstāt noteikumu 5.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli 
un vārdu „7,11 euro”.;

1.2. Aizstāt  noteikumu 5.2.  punktā lata  simbolisko apzīmējumu un skaitli   „Ls 10,00”  ar 
skaitli un vārdu „14,23 euro”.;
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1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” 
ar skaitli un vārdu „21,34 euro”.;

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” 
ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.;

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” 
ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.;

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.2. Par grozījumu Aglonas novada domes kārtībā Nr. 3 (apstiprināta 26.05.2010.) „Aglonas  
novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumi” apstiprināšanu.

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt grozījumus  Aglonas  novada  domes  kārtībā  Nr.  3  (apstiprināta  26.05.2010.)  
„Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumi””. (kārtība – pielikumā)

GROZĪJUMI 
26.05.2010. KĀRTĪBĀ NR.3 

„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS NOTEIKUMI”
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 
14. punkta b apakšpunktu

1. Izdarīt Aglonas novada domes kārtībā (apstiprināti 26.05.2010.) „Aglonas novada pašvaldības 
nedzīvojamo telpu nomas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Klasifikācijas rādītājs Maksa EUR
Par  1  kv.m 
mēnesī

1. Finanšu iestādes un azartspēļu zāles 4.27
2. Valsts  budžeta  iestādes  un  biroji,  valsts  akciju  sabiedrību 

iestādes
0.71

3. Tirdzniecības uzņēmumi 1.10
4. Pakalpojumi (tai skaitā ārstnieciskie) 0.21
5. Bezpeļņas, reliģiskās organizācijas un biedrības 0.14
6. Garāžas, atsevišķas noliktavas 0.14
7. Ēdināšanas uzņēmumi 0.28

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.3. Par grozījumu Aglonas novada domes kārtībā (apstiprināta 25.09.2013) „Kārtība kādā Aglonas  
novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus”  

apstiprināšanu.

 Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes kārtībā (apstiprināta 25.09.2013.) „Kārtība  
kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu  
un finanšu līdzekļus””. (kārtība – pielikumā)

GROZĪJUMI 
25.09.2013. KĀRTĪBA

„KĀRTĪBA KĀDĀ AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS UN 
DARBINIEKI IZMANTO PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSUS”

Izdota saskaņā ar likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts

 amatpersonu darbībā” 18. panta 2. daļu,
„Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”
3.pantu, 5.2 panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Aglonas  novada  domes  kārtībā  (apstiprināta  25.09.2013.)  „Kārtība  kādā  Aglonas 
novada  pašvaldības  amatpersonas  un  darbinieki  izmanto  pašvaldības  mantu  un  finanšu 
līdzekļus” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt  noteikumu 3.4.  punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „Ls 0,008”  ar 

skaitli un vārdu „0,01 euro”, lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 0,01” ar skaitli un 
vārdu  „0,01 euro”,  lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „Ls 0,005” ar skaitli un vārdu 
„0,007 euro, lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 0,002” ar skaitli un vārdu „0,003 
euro.

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.4. Par grozījumu Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.12.2009.) „Aglonas novada  
Šķeltovas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 
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            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt  grozījumus  Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  
„Aglonas  novada  Šķeltovas  pagasta  bibliotēkas  izmantošanas  noteikumi””.  (noteikumi  –  
pielikumā)

GROZĪJUMI 
29.12.2009. NOTEIKUMOS 

„AGLONAS NOVADA ŠĶELTOVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANAS 
NOTEIKUMI”

1. Izdarīt Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  „Aglonas  novada 
Šķeltovas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak

sas pakalpojumu izcenojumi 1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.2. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 2. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.3. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.4. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,30 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;

1.5. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,25 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,36 euro”.;

1.6. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,45 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,64 euro”.;

1.7. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi” 7. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,01 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,01 euro”.;

1.8. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,30 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;

1.9. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 9. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.10. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.11. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 11. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.5. Par grozījumu Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.12.2009.) „Aglonas novada  
Kastuļinas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt grozījumus  Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  
„Aglonas  novada  Kastuļinas  pagasta  bibliotēkas  izmantošanas  noteikumi””.  (noteikumi  – 
pielikumā)

GROZĪJUMI 
29.12.2009. NOTEIKUMOS 

„AGLONAS NOVADA KASTUĻINAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANAS 
NOTEIKUMI”

1. Izdarīt Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.12.2009.) „Aglonas novada Kas
tuļinas pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak

sas pakalpojumu izcenojumi 1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.2. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 2. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.3. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.4. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,30 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;

1.5. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,25 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,36 euro”.;

1.6. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,45 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,64 euro”.;

1.7. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi” 7. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,01 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,01 euro”.;

1.8. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,30 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;
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1.9. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 9. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.10. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.11. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas mak
sas pakalpojumu izcenojumi 11. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.6. Par grozījumu Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.12.2009.) „Aglonas novada  
Grāveru pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Attiecībā  uz  tiem  pašvaldības  pieņemtajiem  lēmumiem,  kas  nav  saistošie  noteikumi,  ir 
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt  grozījumus  Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  
„Aglonas  novada  Grāveru  pagasta  bibliotēkas  izmantošanas  noteikumi””.  (noteikumi  – 
pielikumā)

GROZĪJUMI 
29.12.2009. NOTEIKUMOS 

„AGLONAS NOVADA GRĀVERU PAGASTA BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANAS 
NOTEIKUMI”

1. Izdarīt Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  „Aglonas  novada 
Grāveru pagasta bibliotēkas izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 

pakalpojumu izcenojumi 1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,05 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.2. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 2. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,10 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.3. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,10 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

1.4. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,30 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;
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1.5. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,25 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,36 euro”.;

1.6. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,45 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,64 euro”.;

1.7. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi” 7. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,01 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,01 euro”.;

1.8. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,30 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;

1.9. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 9. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,05 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.10. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,05 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,07 euro”.;

1.11. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 11. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,10 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,14 euro”.;

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.7. Par grozījumu Aglonas novada domes noteikumos (apstiprināti 29.12.2009.) „Aglonas novada  
centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

 
            Attiecībā uz tiem pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, kas nav saistošie noteikumi, ir  
piemērojama EIKL 4.panta pirmā un otrā daļa, kā arī 31.pants, proti, atsauces uz latiem tiesiskajos 
instrumentos,  kas  pastāv  dienā  pirms  eiro  ieviešanas  dienas,  sākot  ar  eiro  ieviešanas  dienu,  ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un EIKL likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto 
tiesisko instrumentu kopsummu konvertē eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 
           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, „Euro ieviešanas kārtības 
likuma” 4.panta 1.daļas un 2.daļas, 31.pantu,

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

1. Apstiprināt  grozījumus  Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  
„Aglonas novada centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi””. (noteikumi – pielikumā)

GROZĪJUMI 
29.12.2009. NOTEIKUMOS 

„AGLONAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI”
1. Izdarīt Aglonas  novada  domes  noteikumos  (apstiprināti  29.12.2009.)  „Aglonas  novada 

centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal

pojumu izcenojumi 1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar skaitli un 
vārdu „0,07 euro”.;

Aglonas novada domes 27.11.2013. sēdes protokols Nr.25                                               - 13 -



1.2. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 2. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar skaitli un 
vārdu „0,14 euro”.;

1.3. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar skaitli un 
vārdu „0,14 euro”.;

1.4. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,30 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,43 euro”.;

1.5. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,25 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,36 euro”.;

1.6. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēkas maksas 
pakalpojumu izcenojumi 6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „0,45 Ls”  ar 
skaitli un vārdu „0,64 euro”.;

1.7. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 7. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,55 Ls” ar skaitli un 
vārdu „0,78 euro”.;

1.8. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „1,05 Ls” ar skaitli un 
vārdu „1,49 euro”.;

1.9. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās maksas pakalpojumu iz
cenojumi 9. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli  „1,55 Ls”  ar skaitli un vārdu 
„2,21 euro”.;

1.10.Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās maksas pakalpojumu izceno
jumi 10. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar skaitli un vārdu „0,14 
euro”.;

1.11.Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās maksas pakalpojumu izceno
jumi 11. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,25 Ls” ar skaitli un vārdu „0,36 
euro”.;

1.12.Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās maksas pakalpojumu izceno
jumi 12. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar skaitli un vārdu „0,07 
euro”.;

1.13. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi” 13. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,01 Ls” ar skaitli 
un vārdu „0,01 euro”.;

1.14. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 14. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,30 Ls” ar skaitli 
un vārdu „0,43 euro”.;

1.15. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 15. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar skaitli 
un vārdu „0,07 euro”.;

1.16. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 16. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,05 Ls” ar skaitli 
un vārdu „0,07 euro”.;

1.17. Aizstāt noteikumu pielikuma Nr.1 Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumu izcenojumi 17. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „0,10 Ls” ar skaitli 
un vārdu „0,14 euro”.;

2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par Aglonas novada domes struktūru.

(ziņo I.Poga)

Sagatavotais lēmumprojekts:

         Aglonas novada dome NOLEMJ:

    1.Apstiprināt Aglonas novada domes struktūru. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: I.Reščenko, O.Šatilovs, V.Krimans.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada domes struktūru uz apvienoto 
komiteju sēdi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.§
 Par sociālajiem jautājumiem.

(ziņo Ā.Perševica)

7.1. Pabalsti.

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

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

1.Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 584,64 (pieci  
   simti astoņdesmit četri lati 64 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

7.2.1.     Par D.S  .   iesniegumu.

         Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts iesniegums (Nr.11-18/1133 no 18.10.2013.) no  
 D.S. ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī, Aglonas  
 novada sociālajā dzīvojamā mājā.

Debatēs piedalās: V.Krimans.

      Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
      D.S. atbilst statusam īrēt sociālo dzīvokli.
                Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 
      Aglonas novadā” 24.p. un D.S. iesniegumu un  dokumentiem, kas apliecina tiesības viņai pagarināt 
      īres līgumu,

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

Aglonas novada domes 27.11.2013. sēdes protokols Nr.25                                               - 15 -



             1.Pagarināt D.S. sociālā dzīvokļa īres līgumu Kastuļinas pagasta, Aglonas   
                novada sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.maijam.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

1. Piedāvāt D.S. iesniegt iesniegumu par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo  
                  platību.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

        No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

7.2.2.     Par Ē.P  .   iesniegumu.

         Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts iesniegums (Nr.2693 no 29.10.2013.) no Ē.P. ar  
lūgumu piešķirt sociālo istabu, Aglonas novada sociālajā dzīvojamā mājā.

      Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
      Ē.P. atbilst statusam īrēt sociālo dzīvokli.
              Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 
      Aglonas novadā” un Ē.P. iesniegumu un  dokumentiem, kas apliecina tiesības viņam   
      piešķirt sociālo dzīvokli,

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

              1. Piešķirt Ē.P. sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta, Aglonas novada
                  sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.maijam.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

1. Piedāvāt Ē.P. iesniegt iesniegumu par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo  
                  platību.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.§
Par zemes jautājumiem.

(ziņo A.Streļčs)

No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.

8.1. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Ezeru iela” Grāveru pagastā.

      Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
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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  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6058 004 0297.

2. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ezeru iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6058 004 0297.

3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0297 uz 2,19 ha.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.2. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām”Salni” ar kadastra apzīmējumiem
   6072 008 0148 un 6072 008 0156 Kastuļinas   pagastā.

Konstatēts:
      Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada 
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.31. izbeigtas lietošanas tiesības V.P. uz zemes vienībām „Salni” 
Kastuļinas pagastā 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0148 un 2,4 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 6072 008 0156. V.P. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā 
no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.07.2013. ar V.P. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Zemes  
vienības nav apbūvētas.
     Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu  
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,

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

1. Noteikt, ka zemes vienības „Salni” Kastuļinas pagastā, 3,6 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6072 008 0148 un 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0156, 
piekrīt pašvaldībai.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.3. Par zemes vienībām „Biseri” ar kadastra apzīmējumiem
   6094 005 0541 un 6094 005 0543 Šķeltovas   pagastā.

 Konstatēts:
      Atbilstoši VZD iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada 
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.40. izbeigtas lietošanas tiesības V.S. uz zemes vienībām „Biseri”ar 
kadastra apzīmējumiem 6094 005 0541 un 6094 005 0543. V.S. piedāvāts izmantot zemes nomas 
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.07.2013. ar V.S. noslēgts lauku apvidus 
zemes nomas līgums. Zemes vienību kopplatības attiecīgi sastāda 2,6 ha un 2,2 ha. Zemes vienības 
nav apbūvētas. Ar Aglonas novada domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.48.(sēdes protokols Nr.22) 
augstāk minētās zemes vienības kļūdaini ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā.

Aglonas novada domes 27.11.2013. sēdes protokols Nr.25                                               - 17 -



     Pamatojoties uz likuma „Administratīvā procesa likums” 72.panta 1.daļu un pamatojoties uz 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta 5.daļas 2.punktu,

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

1. Atcelt Aglonas novada domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.48. (prot. Nr.22) „Par 
pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6094 005 0541 un 6094 005 0543 Šķeltovas pagastā” .

2. Noteikt, ka zemes vienības „Biseri”  2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0541 
un 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0543, piekrīt pašvaldībai.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.4.   Par V.T. nekustamo īpašumu „Ezerkalni-1” Aglonas pagastā.

Konstatēts:
      Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.6., atbilstoši VZD iesniegtajai 
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības V.T. uz lietošanā piešķirto zemes vienību 
„Ezerkalni-1”ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0104 Aglonas pagastā. Savukārt, ar Aglonas novada 
domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.48.(sēdes protokols Nr.22) augstāk minētās zemes vienības 
ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā.
V.T. iesniedzis pašvaldībā 27.11.2009. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.53/P-573 ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku, kur norādīts, ka viņš ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā 
kārtībā. Latvijas Hipotēku un zemes banka sagatavojusi līgumu pamatojoties uz VZD Latgales 
reģionālā nodaļas  27.12.2007. lēmumu Nr.9A-1.4/529. Zemes izpirkuma līgumā kļūdaini norādīts 
zemes vienības kadastra apzīmējums (sajaukts ar īpašuma kadastra numuru).
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. pantu, 

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

1.  Atcelt Aglonas novada domes 27.07.2012. ( sēdes prot. Nr.10) lēmuma Nr.8.3. 6.punktu.
2. Atcelt Aglonas novada domes 30.10.2013. ( sēdes prot. Nr.22) lēmumu Nr.13.23.
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.

8.5. Par A.R. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

      Saņemts A.R. iesniegums (06.11.2013., Nr.2737) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 
pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā.

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

1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.R., personas kods, deklarētā adrese, uz lauksaimniecībā 
izmantojamo daļu no pašvaldības zemes vienības „Meiruļu karjers”  t.i. uz 3,0 ha platībā, 
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kadastra apzīmējums 7642 005 0166 un uz lauksaimniecībā izmantojamo daļu no pašvaldības 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0066, t.i. uz 5,7 ha platībā, Aglonas pagastā.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.6.     Par D.R. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

       Saņemts D.R. iesniegums (30.10.2013., Nr.2701) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Aglonas pagastā uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0145.
Konstatēts:
     Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0145 NĪVKI sistēmā teksta daļā reģistrētā 
platība ir 4,1 ha. Kadastra kartē zemes vienības platība sastāda 2,4 ha.

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

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0145 no 4,1 ha uz 2,4 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības D.R., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 

vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0145 Aglonas pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
4. 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.K. iesniegumu koka nociršanai.

     Saņemts J.K. iesniegums (06.11.2013., Nr.2733) par atļaujas izsniegšanu augoša koka nociršanai 
uz zemes vienības „Pertoški”, kadastra apzīmējums 60720080094 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  8  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Neiebilst pret ēku drošību apdraudošā koka (egles) nociršanu uz zemes vienības „Pertoški” ar 
kadastra apzīmējumu 6072 008 0094 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.

8.8.     Par V.P. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Salni”  
Kastuļinas pagastā.

    Saņemts V.P. iesniegums (27.09.2013., Nr.2439) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 
Kastuļinas pagastā.
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Konstatēts:
Ar V.P. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 2,4 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6072 008 0156, un zemes vienības 3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 
6072 008 0148, iznomāšanu līdz 12.07.2023. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā. 
V.P. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,

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

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Salni”, sastāvošu no 
zemes vienības 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 008 0156, un no zemes vienības 
3,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 008 0148, 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.

8.9.     Par V.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Biseri”  
Šķeltovas pagastā.

       Saņemts V.S. iesniegums (30.10.2013., Nr.2704) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu 
Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar V.S. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 2,6 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 6094 005 0541, un  zemes vienības 2,2 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 6094 005 0543 iznomāšanu līdz 12.07.2023. Zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā. 
V.P. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,

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

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītoš nekustamo īpašumu „Biseri”, sastāvošu no 
zemes vienības 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 005 0541, un no zemes vienības 
2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 005 0543, Šķeltovas 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.

8.10.     Par S.B. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Stalīdži”  
Kastuļinas pagastā.

      Saņemts S.B. pilnvarotās personas A.O. iesniegums (31.10.2013., Nr.2176) par pašvaldībai 
piekrītošās zemes atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar S.B. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 4,9 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0120, iznomāšanu līdz 12.07.2023. Zeme nav reģistrēta 
zemesgrāmatā. 
S.B.  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  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Stalīdži”, 
sastāvošu no zemes vienības 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0120, 
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.

8.11. Par zemes vienībām „Maļinovkas” ar kadastra apzīmējumiem
6058 002 0230, 6058 002 0231, 6058 002 0232 un 6058 003 0096 Grāveru   pagastā.

 Konstatēts:
     Atbilstoši VZD iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada 
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.10. izbeigtas lietošanas tiesības V.L. uz zemes vienībām 
„Maļinovkas”ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0230, 6058 002 0231, 6058 002 0232 un 6058 003 
0096. V.L. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
12.07.2013. ar V.L. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Zemes vienību kopplatības attiecīgi 
sastāda 2,9 ha, 1,4 ha, 4,2 ha un 1,9 ha. Zemes vienības nav apbūvētas. 
     Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,

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

1. Noteikt, ka zemes vienības „Maļinovkas”:  2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 
002 0230, 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0231, 4,2 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6058 002 0232 un 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 003 0096, 
piekrīt pašvaldībai.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.12.     Par ZS Gurķīši iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

     Saņemts ZS Gurķīši īpašnieka V.B. iesniegums (14.11.2013., Nr.2842) par pašvaldības zemes 
nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.

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

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Gurķīši, reģ. Nr.41501023181, adrese: Aglonas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienības daļu, t.i. uz 1,7 ha platībā, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 7642 005 0129, Aglonas pagastā.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.13. Par   pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7642 011 0093 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”,
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Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu: ”Piecīši” pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar 
kadastra apzīmējumu 7642 011 0093.

2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0093 un uz tās 
esošām būvēm: Piecīši, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.14.     Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.Č. Šķeltovas pagastā.

    Saņemts A.Č. iesniegums (14.11.2013., Nr.2844) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
    Konstatēts:
    Ar A.Č. 01.04.2009. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0323 iznomāšanu līdz 01.04.2029. A.Čerņavska atsakās no  
tālākas zemes iznomāšanas.
Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar A.Č., personas kods, deklarētā adrese, 
uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 
0323.

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.

8.15.   Par SIA „Ametrs” izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma 
„Krastmaliņas” sadalei Aglonas pagastā.

    Saņemts SIA „Ametrs”  iesniegums  (14.11.2013.,Nr.2840) izstrādātā  zemes  ierīcības  projekta  
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Krastmaliņas” 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  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta nekustamajam 
īpašumam „Krastmaliņas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0060 sadalei 2 
atsevišķās zemes vienībās.

2. Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 11,9 ha saglabāt  nekustamā 
īpašuma nosaukumu „Krastmaliņas”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).

3. Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 3,3 ha piešķirt jaunu 
nekustamā īpašuma nosaukumu „Baltais akmens”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). 

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.

8.16.   Par V.Dimpera iesniegumu koku ciršanai Lācplēša ielā Aglonā.

      Saņemts novada pašvaldības komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegums (18.10.2013., 
Nr.2653) par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai Lāčplēša ielā Aglonas ciemā.
Konstatēts:
     V.Dimpers lūdz atļaut nozāģēt satiksmi traucējošos kokus, kuri aug pašvaldības autoceļa –Lāčplēša  
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iela, kadastra apzīmējums 7642 004 0576, nodalījuma joslā. 

Sagatavotais lēmumprojekts:

       Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža”5.5.punktu,
NOLEMJ:

1. Neiebilst pret satiksmi traucējošo koku nociršanu uz pašvaldības zemes vienības Lāčplēša 
iela Aglonā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0576.

2. Koka nozāģēšanu veikt par pašvaldības līdzekļiem.

Sēdes  vadītāja  H.Streiķe  aicina  deputātus  balsot  par  jautājuma  8.16.  „Par  V.Dimpera 
iesniegumu koku ciršanai Lāčplēša ielā Aglonā” izskatīšanu uz sēdes beigām.

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

1. Izskatīt jautājumu 8.16. „Par V.Dimpera iesniegumu koku ciršanai Lāčplēša ielā, Aglonā” 
sēdes beigās.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.§
Par konkursu „Attīstām Novadus”. 

(ziņo A.Podskočija)

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

Sagatavotais lēmumprojekts:

1. variants (Pamata izvēle)

Pamatojoties  uz  SIA 3ZD  un  organizācijas  JCI  (Junior  Chamber  International)  piedāvājumu  (2013.  gada 
oktobris)  par  pašvaldības  iesaistīšanos  konkursā  "Radām Novadam"  no 2013 – 2016.  gadam,  kur  Latvijas  
talantīgākie un uzņēmīgākie studenti kopā ar pasniedzējiem un  ekspertiem palīdzēs realizēt dažādus attīstības  
projektus  30  Latvijas  novados  uzņēmējdarbībā,  iedzīvotāju  (arī  bijušo  novada  iedzīvotāju)   iniciatīvās,  
pašvaldības projektos, veidojot jaunas darba vietas un piesaistot finansējumu.

Aglonas novada dome nolemj:
1.   Piedalīties SIA 3ZD un organizācijas JCI (Junior Chamber International) Latvia rīkotajā konkursā "Radām 

Novadam”.
2.   Pieteikties konkursam līdz 2013. gada 1.decembrim.
3.   Paredzēt  2013. gada Aglonas novada domes budžetā 1500 EUR +PVN un  2014. gada budžetā 500 EUR 

+PVN lielu dalības maksu konkursam "Radām Novadam”, līguma noslēgšanas gadījumā.

Plusi:
-       Garantēta dalība projektā.
-       Iespējas ievietot konkursa mājaslapā informāciju par sevi, lai piesaistītu potenciālo komandu interesi.
-       Teorētiski iespēja tikt pie spēcīgākas komandas, jo ir pirmās izvēles iespēja.
-       Ja konkursa ietvaros pašvaldības teritorijā netiks realizēts neviens 
        projekts ar vismaz 15 000 EUR lielām investīcijām vai arī netiks izveidota neviena jauna darba vieta līdz     
        2016. gada 1. maijam, konkursa rīkotājs atmaksās novadam dalības maksu.
Mīnusi:
-       Pa 25% lielākas izmaksas un ar agrākiem maksājuma termiņiem.

2. variants

Pamatojoties uz SIA 3ZD un organizācijas JCI (Junior Chamber International) piedāvājumu (2013. 
gada oktobris) par pašvaldības iesaistīšanos konkursā "Radām Novadam" no 2013 – 2016. gadam, kur Latvijas  
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talantīgākie un uzņēmīgākie studenti kopā ar pasniedzējiem un  ekspertiem palīdzēs realizēt dažādus attīstības  
projektus 30 Latvijas novados.

Aglonas novada dome nolemj:
1.    Nepiedalīties SIA 3ZD un organizācijas JCI (Junior Chamber International) Latvia rīkotajā konkursā 

"Radām Novadam".

Plusi:         Finanšu līdzekļu ietaupījums.
Mīnusi:     Nepiesaistītas papildus investīcijas.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu.

Aglonas novada dome, atklāti  balsojot,  ar  9 balsīm:  par – 1 (I.Reščenko); pret  – 1 (V.Krimans); 
atturas –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics,  A.Dimpers,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima), 
neapstiprina sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

6.§
Par būvvaldes jautājumiem.

(ziņo I.Guba)

6.1. Par J.K. nelikumīgo būvniecību.

Sagatavotais lēmumprojekts:

          Ņemot vērā Aglonas novada būvvaldes būvinspektora V.Viļuma iesniegumu „Par U.T., J.K. nelikumīgo 
būvniecību”  par  to,  ka  vairākus  gadus  U.T.  un  J.K.  kopīpašumā,  kadastra  Nr.7642  005  0055  ir  veikušas  
nelikumīgo  būvniecību:  U.T.  jauca  vienīgo  mājas  skursteni,  veica  verandas  rekonstrukciju;  J.K.  veica 
saimniecības ēkas rekonstrukciju, mainīja logus.

         Saskaņā ar  būvniecības  likuma 30.panta 6.daļas „Ja būvniecība notiek bez akceptēta  būvprojekta, 
pašvaldība  pieņem lēmumu par  šādas  būvniecības  radīto  seku novēršanu (būves  vai  tās  daļas  nojaukšanu, 
iepriekšēja stāvokļa atjaunošanu u.tml.)”, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 14.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu,

       Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Piedāvāt J.K.30 dienu laikā sakārtot ēkas būvprojekta dokumentāciju pēc būvniecības prasībām.
      2.  Pēc 1.punkta lēmuma neizpildes, J.K. atjaunot būves iepriekšējo stāvokli.
      3.  Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli ir Aglonas novada būvvaldes vadītājs Valdis Viļums.
      4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas   
           alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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

         Saskaņā ar būvniecības likuma 30.panta 6.daļas „Ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta,  
pašvaldība  pieņem  lēmumu  par  šādas  būvniecības  radīto  seku  novēršanu  (būves  vai  tās  daļas 
nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.)”, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 14.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu,

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm:  par –  8  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics,  A.Dimpers,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima); pret  –  nav;  atturas –  1  (I.Reščenko), 
NOLEMJ:
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1. Piedāvāt J.K. 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sakārtot ēkas būvprojekta 
dokumentāciju pēc būvniecības prasībām.

2. Uzdot Aglonas novada būvvaldei sagatavot J.K. rakstisku skaidrojumu par būvniecības 
normatīvajiem aktiem.

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.

6.2. Par U.T. nelikumīgo būvniecību un iesniegto iesniegumu (13.11.2013., Nr.2838).

Sagatavotais lēmumprojekts:

               Saņemts U.T. iesniegums (13.11.2013., Nr.2838) par nelikumīgo būvniecību pēc adreses.
 Ņemot vērā Aglonas novada būvvaldes būvinspektora V.Viļuma iesniegumu „Par U.T., J.K. 

nelikumīgo būvniecību” par to, ka vairākus gadus U.T. un J.K. kopīpašumā, kadastra Nr.7642 005 
0055  ir  veikušas  nelikumīgo  būvniecību:  U.T.  jauca  vienīgo  mājas  skursteni,  veica  verandas 
rekonstrukciju; J.K. veica saimniecības ēkas rekonstrukciju, mainīja logus.
         Saskaņā ar būvniecības likuma 30.panta 6.daļas „Ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta,  
pašvaldība  pieņem  lēmumu  par  šādas  būvniecības  radīto  seku  novēršanu  (būves  vai  tās  daļas 
nojaukšanu, iepriekšēja stāvokļa atjaunošanu u.tml.)”, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 14.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu,

      Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Piedāvāt U.T. 30 dienu laikā sakārtot ēkas būvprojekta dokumentāciju pēc būvniecības prasībām.
      2.   Pēc 1.punkta lēmuma neizpildes, U.T. atjaunot būves iepriekšējo stāvokli.
      3.  Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli ir Aglonas novada būvvaldes vadītājs Valdis Viļums.
      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.

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

1. Piedāvāt U.T. 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sakārtot ēkas būvprojekta 
dokumentāciju pēc būvniecības prasībām.

2. Uzdot Aglonas novada būvvaldei sagatavot U.T. rakstisku skaidrojumu par būvniecības 
normatīvajiem aktiem.

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.

6.3. Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322).

         Saņemta E.L. prasība (03.09.2013., Nr.2322) atmaksāt materiālos zaudējumus, pamatojoties uz  
faktu, 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.Luņa vēstuli 
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(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.”

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Girss, I.Reščenko, O,Šatilovs, D.Kuzņecovs.

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

1. Atlikt E.L. prasības (03.09.2013., Nr.2322) izskatīšanu.
   2.  Aglonas novada domes atbildīgajiem darbiniekiem līdz Finanšu komitejas sēdei   
        sniegt paskaidrojumus un iesniegt dokumentāciju, kas saistīta ar E.L. prasību.

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta 
    Poga.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu.

Pēc sēdes pārtraukuma deputāti vienojas izskatīt 8.16.jautājumu „Par V.Dimpera iesniegumu
koku ciršanai Lāčplēša ielā Aglonā”.

8.§
Par zemes jautājumiem.

8.16.   Par V.Dimpera iesniegumu koku ciršanai Lācplēša ielā Aglonā.

      Saņemts novada pašvaldības komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegums (18.10.2013., 
Nr.2653) par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai Lāčplēša ielā Aglonas ciemā.
Konstatēts:
     V.Dimpers lūdz atļaut nozāģēt satiksmi traucējošos kokus, kuri aug pašvaldības autoceļa –
„Lāčplēša iela”, kadastra apzīmējums 7642 004 0576, nodalījuma joslā. 
       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  9  balsīm:  par –  9  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics,  A.Dimpers,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima,  I.Reščenko); pret  –  nav;  atturas –  nav, 
NOLEMJ:

1. Neiebilst pret satiksmi traucējošo koku nociršanu uz pašvaldības zemes vienības Lāčplēša 
iela Aglonā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0576.
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2. Koka nozāģēšanu veikt par pašvaldības līdzekļiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.§
Par iepirkumiem.

11.1.  Par iepirkuma rezultātiem. 
          (ziņo I.Barkeviča)

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

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par  pašvaldības pasūtījuma „Tehniskā projekta izstrāde 
(ar  topogrāfiju  un  inženierģeoloģiju)  un  autoruzraudzība  ERAF  līdzfinansētā  projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā  II kārta” ietvaros”, 
identifikācijas  numurs  AND/2015/20/ERAF,   veicēju izvēlas:  SIA “C projekti” , reģistrācijas 
Nr.45403022000, juridiskā adrese – Ziedu iela 4, Madona, Madonas novads, LV 4801, sakarā ar to, 
ka tas ir  pretendents,  kas atbilst  nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir  iesniedzis 
zemāko cenu piedāvājumu.

2. Noslēgt  līgumu ar SIA “C projekti” , reģistrācijas Nr.45403022000, juridiskā adrese – Ziedu iela 
4, Madona, Madonas novads, LV 4801, pasūtījuma „Tehniskā projekta izstrāde (ar topogrāfiju un 
inženierģeoloģiju) un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā  II kārta” ietvaros”, identifikācijas numurs 
AND/2013/20/ERAF,  realizēšanai  par  piedāvājuma cenu Ls 5898,00 (bez PVN) jeb EUR 
8392,10. Kopējā līguma summa ar PVN 21% ir Ls 7136,58 jab EUR 10154,44. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.4.  Par iepirkuma rezultātiem. 
                 (ziņo I.Barkeviča) 

      
11.4.1. Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām. 

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par  pašvaldības pasūtījuma „Degvielas iegade Aglonas novada 
domes  vajadzībām”,  identifikācijas  numurs  AND/2013/17,   veicēju  izvēlas:  AS  „Virši-A”, reģ.Nr. 
400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 
5101, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa nolikumā pretendentiem izvirzītajām 
prasībām un ir saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu

2. Pēc 05.12.2013.g. noslēgt  līgumu ar AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, 
Aizkraukle,  Aizkraukles  pagasts,  Aizkraukles  novads,  LV 5101, pasūtījuma  „Degvielas  iegade  Aglonas 
novada domes vajadzībām”, identifikācijas numurs AND/2013/17,  realizēšanai  par  piedāvājuma cenu 

Nr.
p.k.

Degvielas nosaukums Mērv.
litri

Vienības 
cena LVL 
(bez PVN)

Atlaide Vienības 
cena ar 
atlaidi
 LVL 

(bez PVN)

Kopējā summa 
par 

piedāvāto 
daudzumu

procentos 
(%)

latos
(LVL)
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1. Benzīns AI-95E 27000 0,759 3 0,023 0,736 19872,00

2. Dīzeļdegviela DD 45000 0,740 3 0,023 0,718 32310,00

3. Transportlīdzekļu 
ekspluatācijai un 
uzturēšanai 
nepieciešamo preču 
iegāde

- - - - Ls 2000,00

Kopējā summa (bez PVN)
Ls 54182,00

Eur 

PVN (21%) summa
Ls 11378,22

Kopējā summa, ieskaitot PVN Ls 65560,22

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima); pret  –  nav;  atturas –  2  (I.Reščenko,  A.Dimpers), 
NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par iepirkuma rezultātiem „Degvielas iegāde Aglonas 
novada domes vajadzībām”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.2.  Par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
                            (ziņo I.Poga)

Sagatavotais lēmumprojekts:

        Aglonas novada dome NOLEMJ:

    1.Apstiprināt Iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā: E.C., M.B., M.J., E.S., S.Z..

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, V.Krimans.

I.Pogas priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
2. Aglonas novada domes izpilddrektorei I.Pogai sagatavot korektu lēmumprojektu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.3.  Par iepirkumu izsludināšanu.

Debatēs piedalās: V.Krimans.

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

     1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu    
         saņemšanu 2014.gadā visām Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
 Par atbalstu pašvaldību ceļu uzlabošanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g.  (LAP2020) 

ietvaros.
     (ziņo I.Poga)

      No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

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

1. Atbalstīt Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g. (LAP2020) ietvaros pašvaldības ceļu 
uzlabošanu:
1.1. Aglonas novads Aglonas pagasts autoceļš A-7 Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni 0.000-

3.450 mn;
1.2. Aglonas novads Šķeltovas pagasts autoceļš S-13 Marhileviči – Zabalotki – Aksenova 

0.000-2.680 km, S-8 Marhileviči – Prusaki 2.000 km – 3.450 km;
1.3. Aglonas novads Grāveru pagasts autoceļš G-3 Kovalevo – Mateļi – Raginski 0.000-

3.820 km;
1.4. Aglonas novads Kastuļinas pagasts autoceļš K-2 Dunski – Deņeva – Kastuļina 0.000-

2.680 km.
2. Zemes  ierīkotājam  A.Streļčam  mēneša  laikā  uzsākt  projektā  piesakāmo  pašvaldības 

autoceļu īpašumtiesību noformēšanu Zemesgrāmatā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

14.17. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu.
                                  (ziņo V.Lielcepure) 

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

Debatēs piedalās:  D.Vanags, V.Krimans.

        Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 27.punktu, Likuma 
par budžeta un finanšu vadību 46.panta 1.daļu un MK 04.07.2012.g. rīkojumu Nr.311 „Par Koncepciju 
par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, 
nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību”, kas paredz grāmatvedības procesu standartizāciju,

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

1. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības iestādes „Aglonas internātvidusskola” 
nolikumā:
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1.1. Izslēgt nolikuma 3.punkta 3.teikumā vārdus: „un norēķinu konts bankā”.
1.2. Grozīt nolikuma 66.punktu un izteikt sekojošā redakcijā: „Aglonas novada  

        dome nodrošina likumam „Par grāmatvedību” atbilstošu finansiālās un      
        saimnieciskās darbības uzskaiti”.

1.3. Izslēgt nolikuma 69.punktu.
2. Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības uzskaiti veic Aglonas novada domes Finanšu 

nodaļa.
3. Aglonas internātvidusskolas grāmatvedību pārcelt Aglonas novada domes Finanšu nodaļā, 

Somersētas ielā 34, Aglona.
4. Aglonas novada dome pārņem visas Aglonas internātvidusskolas norēķinu prasības un 

saistības.
5. No Aglonas internātvidusskolas izņemt grāmatvedes amata štata vienību un iekļaut to 

Aglonas novada domes Finanšu nodaļā.
6. Pēc atskaites iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniegt dokumentus Aglonas 

internātvidusskolas pārreģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā.
7. Lēmums stājas spēkā ar 02.01.2014.g.
8. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta 

Poga.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.§
Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. 

(ziņo D.Kuzņecovs)

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.P..

A.K. 2013.gada 17.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2649) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu  A.P.  pēc adreses.  A.P. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses 
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot A.K.  iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.P., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

           /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.C.

D.R. 2013.gada 18.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2652) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu  S.C. pēc adreses.  S.C. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses 
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot D.R. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
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un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S.C., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P..

D.R. 2013.gada 18.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2652) par ziņu anulēšanu par deklarēto 
dzīvesvietu  J.P. pēc  adreses.  J.P.tiesiskais  pamats  deklarēt  savu  dzīvesvietu  pēc  adreses  likumā 
noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot D.R. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.P., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.M.

D.R. 2013.gada 18.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2652) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu V.M. pēc adreses. V.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses 
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot D.R. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.M., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, 
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu I.M..

D.R. 2013.gada 18.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2652) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu  I.M. pēc adreses.  I.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses 
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot D.R. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.M., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.

D.R. 2013.gada 18.oktobrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr.2652) par ziņu anulēšanu par 
deklarēto dzīvesvietu  J.P. pēc adreses.  J.P. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses 
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot D.R. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un  otro  daļu  un  12.panta  1.daļas  2.  punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem Nr.72  „Kārtība,  kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

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

1.  Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  J.P., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka 
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.
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            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Z.Š.

VSAC „Rīga” Fil. „Jugla” vadītāja I.Nipkena un Z.Š. (aizgādne I.R.)  iesniedza iesniegumus 
(reģistrēts Nr.2750 no 07.11.2013.) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Z.Š. pēc adreses. Z.Š. 
tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot  VSAC „Rīga” Fil. „Jugla” vadītājas I.Nipkenas un Z.Š. (aizgādne I.R.)  iesniegumus 
un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. 
punktu,  MK  11.02.2003.  noteikumiem  Nr.72  „Kārtība,  kādā  anulējamas  ziņas  par  deklarēto 
dzīvesvietu”,

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Z.Š., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, 
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

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.

            /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2.lpp./

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

14.1. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”  2014.g. budžetu un biedru naudām.
                                            (ziņo I.Poga)

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

   1.Paredzēt 2014.gada budžetā finansējumu 1700,00 LVL/2418,88 euro biedrības  
      Eiroreģions „Ezeru zeme” biedru naudai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.2. Par žurnāla „Logs” abonēšanu 2014.gadam.
                              (ziņo I.Poga)

      Saņemts Latvijas Pašvaldību savienības piedāvājums un rēķins (12.11.2013., reģ. Nr.2813) par  
žurnāla „Logs” „Pašvaldības komplekta” abonēšanu 2014.gadā. 

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm:  par –  9  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics,  A.Dimpers,  A.Girss,  F.Pušņakovs,  L.Solima,  I.Reščenko); pret  –  nav;  atturas –  nav, 
NOLEMJ:
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1. Abonēt žurnālu „Logs” „Pašvaldības komplektu” 2014.gadā par summu  LVL 150.00 
(viens simts piecdesmit lati 00 santīmi)/213.43 euro.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.3. Par līgumu par klaiņojošo dzīvnieku  izķeršanu. 
                              (ziņo I.Poga)

      Saņemts  J.Lauska  iesniegums  (19.11.2013.,  Nr.2871),  kurā  lūdz  izskatīt  jautājumu  par  
klaiņojošiem suņiem.

No sēžu zāles iziet deputāts O.Šatilovs.

Debatēs piedalās: A.Girss, V.Krimans.

Sēžu zālē atgriežas deputāts O.Šatilovs.

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

     1.Risināt jautājumu par līguma slēgšanu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.4. Par Ziemassvētku dāvanām. 
                (ziņo I.Poga)

Debatēs piedalās: V.Krimans, Ā.Perševica.

       No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

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

      1.Piešķirt Ziemassvētku dāvanas (konfektes):
         1.1. Aglonas novada pirmsskolas vecuma bērniem;
         1.2. Skolēniem, kuri mācās Aglonas novada vispārizglītojošās skolās;
         1.3.Aglonas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās ārpus Aglonas novada  
               vispārizglītojošās skolās;
         1.4. Aglonas novada vientuļajiem  pensionāriem. 
      2.Noteikt vienas dāvanas izmaksas Ls 2.50/3,56 euro apmērā.
      3.Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Kultūra”.

  4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada Kultūras centra vadītāja Dina  
      Staškeviča.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu  
(19.11.2013., Nr.2869). 

               (ziņo Ā.Perševica)

       Saņemts Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas iesniegums  
(19.11.2013., Nr.2869) par atbalstu darbības nodrošināšanai 2013.gadā.
         LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja organizē administratīvo darbību Aglonas 
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novada SK nodaļās par komitejas līdzekļiem: EK pārtikas programma vistrūcīgākajām personām, SK 
nodaļām piegādāta humānā palīdzība un plānots organizēt labdarības akciju Ziemassvētkos Aglonas 
novada bērniem un veciem cilvēkiem.

Sagatavotais lēmumprojekts:

       Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta  
pirmās daļas 7.punktu, 2010.gada 23.februāra sadarbības līgumu Nr.62,

      Aglonas novada dome NOLEMJ:

1.Noslēgt vienošanos/līgumu par līdzekļu Ls 1140 apmērā piešķiršanu Latvijas Sarkanā Krusta  
    Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejai.
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, D.Kuzņecovs.

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas 
novadu komitejas iesniegumu (19.11.2013., Nr.2869).

2. Novada domes izpilddirektorei I.Pogai sagatavot līguma projektu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.6. Par transporta mehāniķa D.Zukula iesniegumu (15.11.2013., Nr.2851). 
                                                 (ziņo I.Poga)

      Saņemts transporta mehāniķa D.Zukula iesniegums (15.11.2013., Nr.2851) par vieglā automobiļa  
VW Caravella V.R. Nr.FE 1136 tehnisko stāvokli un jauna transportlīdzekļa iegādi Šķeltovas pagasta  
pārvaldei.

Sagatavotais lēmumprojekts:

    1.Aglonas novada transporta mehāniķim D.Zukulam apsekot visu Aglonas novada domes  
      autotransportu un iesniegt sarakstu līdz kārtējai decembra mēneša novada domes sēdei.

I.Poga informē, ka D.Zukuls ir iesniedzis Aglonas novada domes autotransporta sarakstu.

Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs.

Deputāta  O.Šatilova  priekšlikums  ir  uzlikt  par  pienākumu  Aglonas  novada  domes  transporta  
mehāniķim D.Zukulam izvērtēt  Aglonas  novada domes  autotransporta  tehnisko  stāvokli  un  sniegt  
atzinumu līdz 04.12.2013.g.

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

    1.Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes transporta mehāniķa D.Zukula iesniegto Aglonas  
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       novada domes autotransporta sarakstu.
    2.Aglonas novada domes autotransporta sarakstu izvērtēt apvienotajā komiteju sēdē.
    3.Uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes transporta mehāniķim D.Zukulam izvērtēt  
       Aglonas novada domes autotransporta tehnisko stāvokli un sniegt atzinumu līdz  
       04.12.2013.g.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.7. Par biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.Rakova iesniegumu. 
                                                 (ziņo I.Poga)

         Saņemts biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.Rakova iesniegums par projektu  
„Rotaļu laukuma atjaunošana Aglonas novada Kastuļinas pagastā”.
         Biedrība „Ilzes Krasti” realizēja LAD atbalstīto projektu „Rotaļu laukuma atjaunošana Aglonas 
novada Kastuļinas pagastā” par kopējo summu 5969,73 Ls, no šīs summas Aglonas novada domes 
līdzfinansējums sastādīja 604,47 Ls, LAD finansējums 5372,76 Ls. Pēc projekta īstenošanas naudas 
atlikums uz biedrības „Ilzes Krasti” konta sastāda 7,50 Ls.
         Biedrība lūdz Aglonas novada domei izlietot šo naudas summu (7,50 Ls) pēc pašu uzskatiem.

Sagatavotais lēmumprojekts:

       Aglonas novada dome NOLEMJ:
   1.Biedrībai „Ilzes Krasti” pārskaitīt naudas atlikumu 7,50 Ls/10,67 EUR Lauku atbalsta dienestam.

Debatēs piedalās: V.Lielcepure, D.Kuzņecovs, V.Krimans.

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

  1.Pieņemt zināšanai biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.Rakova iesniegumu, 
novada domes juristam D.Kuzņecovam sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.8. Par  Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA  vadītājas  I.Lazdānes 

iesniegumu   (15.10.2013., Nr.2624).
                            (ziņo I.Poga)

    Saņemts  Aglonas  bazilikas  Aglonas  novada  jauktā  kora  ASSUMPTA  vadītājas  I.Lazdānes  
iesniegums  (15.10.2013.,  Nr.2624),  kurā  lūdz  rast  iespēju  piešķirt  finansējumu  Aglonas  bazilikas  
Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA darbībai.

Sagatavotais lēmumprojekts:

        Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Iekļaut  jaukto  kori  ASSUMPTA Aglonas  novada  domes  struktūrvienībā  „Aglonas  novada  kultūras 
centrs”.

2. Paredzēt 2014.gada budžetā finansējumu jauktā kora ASSUMPTA darbībai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure, A.Girss, O.Šatilovs, I.Reščenko.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par  Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktā kora 
ASSUMPTA  vadītājas  I.Lazdānes iesniegumu (15.10.2013., Nr.2624) uz apvienoto 
komiteju sēdi.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.9. Par VKPAI Latgales reģionālās nodaļas vēstuli (16.10.2013., Nr.2636).
                                   (ziņo D.Kuzņecovs)

          Saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas 
vēstule (16.10.2013., Nr.2636) par Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku kopienas lūgšanas namu. 
        Pamatojoties uz 12.09.2013. apsekošanā konstatēto, Inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa lūdz 
izvērtēt  iespēju  sniegt  atbalstu  valsts  nozīmes  arhitektūras  pieminekļa  Foļvarkas  (Foļvarkovas) 
vecticībnieku  kopienas  lūgšanu  nams  (valsts  aizsardzības  Nr.8888)  jumta  konstrukciju 
inženiertehniskajai apsekošanai, apraksta un tāmes sagatavošanai, kā arī kultūras pieminekļa teritorijas 
sakārtošanai (nozāģēt tuvu dievnamam augošus kokus).

 Sagatavotais lēmumprojekts:

       Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Paredzēt līdzekļus 2014.gada budžetā Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku  kopienas lūgšanu nama 
teritorijas sakārtošanai.

2. Novada domes juristam D.Kuzņecovam sagatavot lēmumprojeku uz novada domes sēdi.

Debatēs piedalās: V.Krimans.

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  9  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics,  F.Pušņakovs,  L.Solima,  I.Reščenko); pret  –  nav;  atturas –  2  (A.Dimpers,  A.Girss), 
NOLEMJ:

1.Piedāvāt Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku kopienai slēgt sadarbības līgumu par    
   Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku  kopienas lūgšanu nama teritorijas sakārtošanu.

  2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes jurists D.Kuzņecovs.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.10. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu (23.10.2013., Nr.2681).
                                                  (ziņo I.Poga)

         Saņemts Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājums 2014.gadam (23.10.2013., 
Nr.2681).

No sēžu zāles iziet deputāts A.Girss.

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

      1.Noslēgt ar 02.01.2014. sadarbības līgumu  ar  SIA „Latgales reģionālā televīzija”,  
         reģ.Nr.42403004703. Mēneša maksājuma summa 92.00 LVL (deviņdesmit divi  
         lati 00 santīmi) ar  PVN 21% /130.90 euro.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.11.  Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu (14.10.2013., Nr.2620). 
                                    (ziņo D.Kuzņecovs)

         Saņemts fonda “Sibīrijas bērni” iesniegums (14.10.2013., Nr.2620), kurā lūdz finansiāli atbalstīt  
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanu un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika  
tēvi?” veidošanu.

Pamatojoties uz likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums”,
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Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  7  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikt fondam „Sibīrijas bērni” piešķirt finansējumu, novada domes juristam  
    D.Kuzņecovam sagatavot rakstisku atbildi fondam „Sibīrijas bērni”.

          2. Ievietot pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv informāciju par fonda “Sibīrijas bērni”  
              vēstuli.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.12.  Par projektu vadību.
        (ziņo V.Lielcepure)

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

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Girss.

Sēžu zāli atstāj deputāts F.Pušņakovs plkst.16:00.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Girss.

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  6  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, L.Solima); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
    1. Saskaņā ar noslēgto vienošanos (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) ar CFLA      
        projektam nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095 “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas       
        novada Jaunaglonas ciemā”  no 2013. gada 2.decembra apstiprināt vadības grupu uz  
        projekta laiku:
        1.1. Projekta vadītājs – Attīstības un plānošanas speciāliste Anita Podskočija;
        1.2. Projekta grāmatvedis – grāmatvede  Marija Lazdāne.
     2. Slēgt vienošanos pie darba līguma.
     3. Finansējums projekta komandai no 2013.gada budžetā apstiprinātās kopsummas  
         struktūrvienībai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas  
         ciemā” 242,00 Ls/344,33 euro ar 02.12.2013.g.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

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

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

1. Saskaņā ar noslēgto vienošanos ar CFLA (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105)  
projektam nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098 “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”  no 2013. gada 2.decembra apstiprināt 
vadības grupu uz projekta laiku:

    1.1. Projekta vadītājs – teritorijas plānotāja Lāsma Strole – Krasovska;
    1.2. Projekta grāmatvedis – grāmatvede Valentīna Volkova.
2. Slēgt vienošanos pie darba līguma. 
3. Finansējums projekta komandai no 2013.gada budžetā apstiprinātās kopsummas  
    struktūrvienībai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta 

Grāveru ciemā” II kārta 212,00 Ls/301,65 euro ar 02.12.2013.g.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.13. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13 un Nr.18. 
                             (ziņo D.Kuzņecovs)
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14.13.1. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.13 „Grozījumi Aglonas novada 
pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2”.

Ņemot vērā VARAM atzinumu no 20.11.2013. Nr.18-6/11392 par saistošajiem noteikumiem, 
tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr.13 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.gada 
27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.2”  „Par  Aglonas  novada  domes  nodevām””,  sagatavojot  tos 
jaunā redakcijā, 
        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, 

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

           1.Atcelt lēmumu no 30.10.2013. (protokola numurs 22. § 2.1.) „Grozījumi Aglonas novada  
              pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2” „Par Aglonas novada  
              domes nodevām””.

    2.Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Aglonas  
        novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2” „Par Aglonas  
        novada domes nodevām””. (saistošie noteikumi - Pielikumā)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.13.2. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.18 „Grozījumi Aglonas novada 
pašvaldības 2009.gada 29.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.3”.
     

Ņemot vērā VARAM atzinumu no 20.11.2013. Nr.18-6/11392 par saistošajiem noteikumiem, 
tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr.18 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 
29.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.3” „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu””, sagatavojot tos jaunā 
redakcijā, 
        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, 

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  8  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
           1.Atcelt lēmumu no 30.10.2013. (protokola numurs 22. § 2.6.) „Grozījumi Aglonas novada  
              pašvaldības 2009.gada 29.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.3” „Nodeva par būvatļaujas  
              saņemšanu””.

    2.Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Aglonas  
        novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.3” „Nodeva par  
        būvatļaujas saņemšanu””. (saistošie noteikumi - Pielikumā)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.14. Par telpu nomu.
 (ziņo D.Kuzņecovs) 
          2013.gada 22.oktobrī  Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģ. Nr.2679) no SIA „Dinsel” 
valdes locekļa J.Prihodjko ar lūgumu pārskatīt nomas līgumu Nr.0430 no 02.10.2013. par nomas maksas 
apmēru.
          Ņemot vērā to, ka telpas ir nelabiekārtotas  un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
3.punktu, 21.panta 1.daļas 11.p. a.daļas, Aglonas novada domes kārtību Nr. 3 „Aglonas novada pašvaldības 
nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem” 3.1. un 3.2. punktu,

Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  6  (H.Streiķe,  J.Butēvics,  A.Dimpers, 
A.Girss, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 2 (O.Šatilovs, V.Krimans), NOLEMJ:
            1.Piemērot SIA „Dinsel” nomātām telpām pēc adreses Daugavpils iela 11, Šķeltova,  
               Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, telpu nomas maksas aprēķiniem koeficentu 0,8.
            2. Veikt grozījumus nomas līgumā Nr.0430 no 02.10.2013., nosakot nomas maksu par  
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                tirdzniecībai paredzētām telpām 39,92 LVL/56,80 euro un par noliktavai  paredzētām  
                telpām 1,35 LVL/1,92 euro, kopējā līguma summa par telpām 41,27 LVL/58,72 euro.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.15. Par finansējuma un aizņēmuma atmaksu. 
                (ziņo V.Lielcepure) 

        Saskaņā ar 2012.gada 10. septembrī noslēgtā līguma Nr A2/1/12/494 frančes Nr. P-344/2012 starp Valsts 
kasi  un  Aglonas  novada  domi  par  aizdevuma  piešķiršanu  proj.  Nr.  11-03-L32/00-000084  „Ielu  un  tiltu 
rekonstrukcija Aglonas novadā” 8.6. punktā noteikto,
Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  8  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
      1. Veikt aizņēmuma pamatsummas atmaksu Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros  
          atmaksātās summas 190558,39 Ls apmērā, iekļaujot 2013.g. decembra mēneša domes  
          sēdes budžeta grozījumos saņemto finansējumu un aizņēmuma atmaksu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.16. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas  
           95.gadadienu. 
           (ziņo I.Poga)

      Saņemts  Valsts  policijas  Latgales  reģiona  pārvaldes  Preiļu  iecirkņa  ielūgums  uz  Valsts  policijas  
95.gadadienai  veltītu svinīgu pasākumu. Pasākumā policijas darbiniekiem tiks pasniegti  apbalvojumi.  Lūdz  
novada domi izvērtēt un apbalvot darbiniekus, kas priekšzīmīgi pilda dienesta pienākumus Aglonas novada  
teritorijā.
Debatēs piedalās: O.Šatilovs, V.Krimans.
Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  8  balsīm:  par –  8  (H.Streiķe,  O.Šatilovs,  V.Krimans, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
        1. Sakarā ar Valsts policijas 95.gadadienu, izvirzīt apbalvošanai  Valsts policijas Latgales  
            reģiona pārvaldes Aglonas iecirkņa 4 Valsts policijas darbiniekus un apbalvojamajiem  
            pasniegt fotogrāmatu „Latgale”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.18. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas  
           iesniegumu. 
           (ziņo I.Poga) 

        Ņemot vērā Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas Intas 
Rečas iesniegumu (01.11.2013., reģ. Nr.2721) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,

Debatēs piedalās: I.Reščenko.

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

         1. Atbrīvot no amata ar 02.12.2013. Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas  
             centra „Strops” vadītāju Intu Reču.
         2. Norīkot no 02.12.2013. par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra  
             „Strops” vadītājas pienākumu izpildītāju Lolitu Kaļāni līdz 2014.gada budžeta  
             apstiprināšanai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1.§
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Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)

        Izpilddirektore I.Poga sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāku virzību  
un izpildi.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes  
nolikums” 19.9.apakšpunktu,

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

 1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto 
lēmumu, laika posmā no 30.10.2013.g.,  izpildes gaitu.

   
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA  plkst.17:00.

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 2.decembrī.
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