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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 27.decembrī

Nr.26

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 (no plkst.11:10),
Andris Girss, Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Igors Reščenko (no plkst.11:15).
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
BSAC „Smerseta” vadītāja I.Ukina,
teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska,
BJBLPC „Strops” psiholoģe A.Piļščikova,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pag. pārvaldes vad. P.Bekišs.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Goda ģimenes karti-atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm. (ziņo Ā.Perševica)
2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu (19.11.2013.,
Nr.2869). (ziņo Ā.Perševica)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli (28.11.2013., Nr.2918). (ziņo Dz.Savitska)
5. Par SIA „DataPro Grupa” sadarbības piedāvājumu.
6. Par LPS vēstuli (05.12.2013., Nr.2950). (ziņo A.Pupics)
7. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

Aglonas novada domes 27.12.2013. sēdes protokols Nr.26

-1-

8.1. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
8.2. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. (ziņo D.Kuzņecovs)
8.3. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)

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

Par 2013.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure)
Par 2013.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
Par I.Lazdānes iesniegumu. (ziņo I.Poga)
Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops”. (ziņo I.Poga)
Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”. (ziņo I.Poga)
Par Aglonas Sporta skolas štatu sarakstu. (ziņo I.Poga)
Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu. (ziņo I.Valaine, L.Strole Krasovska)
Par darba uzdevumu aktualizāciju tehniskajam projektam „Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādes aktīvās atpūtas zāle” un tehniskā projekta izstrādi. (ziņo I.Valaine)
Par iepirkumu rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
Par SAC „Aglona” jaunas ēdināšanas normas apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
Par Priežmalas pamatskolas direktora v.i. S.Rakovas iesniegumu. (ziņo I.Poga)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Goda ģimenes karti-atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm. (ziņo Ā.Perševica)
2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu (19.11.2013.,
Nr.2869). (ziņo Ā.Perševica)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli (28.11.2013., Nr.2918). (ziņo Dz.Savitska)
5. Par SIA „DataPro Grupa” sadarbības piedāvājumu.
6. Par LPS vēstuli (05.12.2013., Nr.2950). (ziņo A.Pupics)
7. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
8.2. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. (ziņo D.Kuzņecovs)
8.3. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtības
jautājumiem.

papildus

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
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Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
9. Par 2013.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure)
10. Par 2013.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
11. Par I.Lazdānes iesniegumu. (ziņo I.Poga)
12. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops”. (ziņo I.Poga)
13. Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”. (ziņo I.Poga)
14. Par Aglonas Sporta skolas štatu sarakstu. (ziņo I.Poga)
15. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu. (ziņo I.Valaine, L.Strole Krasovska)
16. Par darba uzdevumu aktualizāciju tehniskajam projektam „Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādes aktīvās atpūtas zāle” un tehniskā projekta izstrādi. (ziņo I.Valaine)
17. Par iepirkumu rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
18. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
19. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
20. Par SAC „Aglona” jaunas ēdināšanas normas apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
21. Par Priežmalas pamatskolas direktora v.i. S.Rakovas iesniegumu. (ziņo I.Poga)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Goda ģimenes karti-atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm. (ziņo Ā.Perševica)
2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu
(19.11.2013., Nr.2869). (ziņo Ā.Perševica)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli (28.11.2013., Nr.2918). (ziņo Dz.Savitska)
5. Par SIA „DataPro Grupa” sadarbības piedāvājum
6. Par LPS vēstuli (05.12.2013., Nr.2950). (ziņo A.Pupics)
7. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
8.2. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (ziņo D.Kuzņecovs)
8.3. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
9. Par 2013.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure)
10. Par 2013.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
11. Par I.Lazdānes iesniegumu. (ziņo I.Poga)
12. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops”. (ziņo I.Poga)
13. Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”. (ziņo I.Poga)
14. Par Aglonas Sporta skolas štatu sarakstu. (ziņo I.Poga)
15. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu. (ziņo I.Valaine, L.Strole Krasovska)
16. Par darba uzdevumu aktualizāciju tehniskajam projektam „Aglonas pirmsskolas izglītības
iestādes aktīvās atpūtas zāle” un tehniskā projekta izstrādi. (ziņo I.Valaine)
17. Par iepirkumu rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
18. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
19. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
20. Par SAC „Aglona” jaunas ēdināšanas normas apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
21. Par Priežmalas pamatskolas direktora v.i. S.Rakovas iesniegumu. (ziņo I.Poga)
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Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.11:10.
1.§
Par Goda ģimenes karti-atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm.
(ziņo Ā.Perševica)
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemta vēstule (27.11.2013., Nr.2910) no Sabiedrības integrācijas
fonda par projekta „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda
ģimenes kartes ieviešana”, kura darbības uzsākšana paredzēta sākot ar 2014.gadu.
Goda ģimeņu karte ir valsts atbalstīts projekts, kura darbības uzsākšana paredzēta sākot ar 2014.gadu,
projektam aptverot visu Latviju.
Projekta virzītājs – Sabiedrības Integrācijas fonds, Hannu-pro, Māmiņu klubs.
Projekta mērķis – radīt atbalsta mehānismu daudzbērnu ģimenēm ar daudzbērnu ģimenņu apliecības –
Goda kartes palīdzību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Sabiedrības Integrācijas fondu un sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Hannu – pro” par savstarpējo sadarbību projekta ietvaros „Demogrāfisko
pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības - Goda ģimenes kartes
ieviešana”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
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 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.
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, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt vienošanos par līdzekļu Ls 1140/1622,07 euro apmērā piešķiršanu Latvijas
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejai.
2. Finanšu līdzekļus paredzēt no Aglonas novada domes Sociālā dienesta budžeta.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par sociālajiem jautājumiem.
(ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 573,40
(pieci simti septiņdesmit trīs lati 40 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3.2.1. Par Č.R. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1146 no
25.10.2013.) no Č.R., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sociālajam dienestam piedāvāt Č.R. novada domes transporta
pakalpojumus ķirurga konsultāciju nodrošināšanai.
2. Lūgt Č.R. iesniegt Sociālajam dienestam rēķinus par medikamentiem un
ārstniecības izdevumiem.
3. Sociālajam dienestam rakstiski piedāvāt Č.R. uzturēties SAC „Aglona” uz
laiku līdz trīs mēnešiem.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.2. Par P.J. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1241 no
25.11.2013.) no P.J., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Informēt P.J., ka jautājums tiks izskatīts atkārtoti pēc izraksta un čeku
saņemšanas par ārstēšanos.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.3.Par V.A. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1241 no
25.11.2013.) no V.A., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt V.A. vienreizējo sociālo pabalstu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.4. Par A.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1271 no
04.12.2013.) no A.B., deklarētā dzīves vieta, par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.
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Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzņemt A.B. rindā uz dzīvojamo platību.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.11:15.
3.2.5. Par Ļ.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts Ļ.D. iesniegums (Nr.1-11/1313),
ar lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā
mājā.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un Ļ.D. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt Ļ.D. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.6. Par A. R. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts A. R. iesniegums (Nr.1-11/1311),
ar lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un A. R. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina tiesības pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Pagarināt A.R. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.7. Par V.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts V.G. iesniegums (Nr.1-11/1312), ar
lūgumu, pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā mājā.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
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izīrēšanu Aglonas novadā” 25.p. un V.G. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas
apliecina tiesības pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā dzīvojamā
mājā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt V.G. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.8. Par atbalsta piešķiršanu Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai.
Aglonas novada dome 2013.gada 23.oktobrī ir saņēmusi vēstuli Nr.2682 no Latvijas
Sarkanā Krusta Preiļu komitejas, kurā pašvaldībai tiek lūgts izdalīt naudas līdzekļus asinsdonoru
kustības atbalstam 2014.gadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Aglonas novada domes juristam Denisam Kuzņecovam izstrādāt nolikumu par
iespēju atbalstīt donoru kustību Aglonas novada iedzīvotājiem 2014.gadam.
2. Sniegt atbildi Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai, ka Aglonas novada dome
atsaka piešķirt naudas līdzekļus Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai.
Atteikt sakarā ar to, ka 2014.gadam tiks izstrādāts nolikums Aglonas novada
iedzīvotāju donoru kustības atbalstam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§

Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli (28.11.2013., Nr.2918).
(ziņo I.Poga)
Saņemta Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstule (28.11.2013., Nr.2918) par reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
Pamatojoties uz Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas 02.12.2013.
atzinumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Pagarināt sadarbības līgumu Nr.57 (28.01.2010.) ar Preiļu Galveno bibliotēku,
2014.gada budžetā paredzot finansējumu 947,00 Ls/1347,46 euro, Preiļu reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Aglonas novada bibliotēkās 2014.gadā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par SIA „DataPro Grupa” sadarbības piedāvājumu.
(ziņo I.Poga)
Saņemts SIA „Data Pro Grupa” sadarbības piedāvājums par Sirds skrīninga sistēmas „Sirds
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pase” ieviešanu skolās.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1.Atteikt SIA „Data Pro Grupa” piedāvājumam.
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par LPS vēstuli (05.12.2013., Nr.2950).
(ziņo I.Poga)
Saņemta Latvijas Pašvaldību savienības vēstule (05.12.2013., Nr.2950) par Latvijas pašvaldību
darbinieku sporta spēļu sarīkošanu.
LPS lūdz līdz 2013.gada 20.decembrim pieteikties pašvaldības, kuras būtu gatavas uzņemties
Latvijas pašvaldību darbinieku sporta spēļu sarīkošanu, piedāvājot savu sacensību programmu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Nerīkot Latvijas pašvaldību darbinieku sporta spēles Aglonas novadā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par iepirkumu komisiju.
(ziņo I.Poga)
Izpilddirektore I.Poga informē, ka vispirms ir jāapstiprina Iepirkumu komisija. Tad tiek sasaukta
Iepirkumu komisija, kura no sava sastāva izvirza un apstiprina komisijas priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku, un tikai tad Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku
apstiprina novada domes sēdē.
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (A.Dimpers), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā: Edgars Ciganovičs,
Mārtiņš Butēvics, Marita Jokste, Elita Strode, Sanita Zeile.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
8.3. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
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Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē –
Administrācija un iestādes
Turpinās darbs pie pašvaldības budžeta un 2014. gada štatu sarakstu saskaņošanas un gatavošanas. Ir
savākta nepieciešamā informācija un tā tiek apkopota, lai janvāra pirmajā pusē varētu iesniegt
izskatīšanai komitejās un janvāra pirmajā domes sēdē varētu apstiprināt.
Tikāmies ar visu nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu par turpmāko darbu,
saskaņotu štatu sarakstus un atbildības jomas, kā arī sabalansēts budžets 2014. gadam un budžeta
grozījumi uz gada beigām.
Tika veikts neliels remonts ēkā Somersetas ielā 26, ielikti iztrūkstošie logi, durvis.
4. decembrī Aglonas novada būvvalde apsekoja ēku Somersetas ielā 26, Aglonā, tika izdots atzinums,
ka ēka ir veca, tās pārsegums ir nedrošs, un tādēļ cilvēku izmitināšana ēkas mansardstāvā ir bīstama.
Dzīvojamā platība pirmajā stāvā ir sliktā stāvoklī.
Pirmajā stāvā ir piedāvāts dzīvoklis 1 iedzīvotājam no Broka ielas 3, kurš pagaidām vēl nav
pārbraucis.
Priekšsēdētāja tikās ar mūsu priesteri, kopīgi apzināja baznīcai piederošo dzīvojamo platību, diemžēl
arī šeit netika rasts risinājums. Sociālā dienesta vadītāja sazinājās ar tukšo dzīvokļu īpašniekiem
Aglonā, taču dzīvokļus izīrēt Broka ielas iedzīvotājiem, diemžēl, nevēlas. Vienu dzīvokli Broka ielā
blakus mājā īpašnieks ir gatavs pārdot.
20.decembrī būvvalde sagatavoja paskaidrojumu E.L. pieprasījumam.
Finanses
Tika apkopoti visu nodaļu struktūrvienību un iestāžu budžeta pieprasījumi 2014. gadam, ņemot vērā
šos pieprasījumus jaunais budžets izveidojās ar 170000 Ls deficītu, tapēc tagad veicam budžeta
sabalansēsanas darbu, saskaņojot to ar visiem nodaļu , struktūrvienību un iestāžu vadītājiem
Projekti
Notiek darbs pie tehniskā projekta “Aglonas pirmssskolas izglītības iestādes aktīvās atpūtas zāle”
aktualizācijas. Tika saņemta aptuvenā vērtība izmaksu tāmei, kā arī ieteikumi projekta sagatavošanai:
Tehniskā projekta izstrādi būtu vēlams uzsākt pirms prognozētā Norvēģijas atbalsta finansējuma
programmas izsludzināšanas.
Zemāk nosauktās sadaļas ir kopējais tehniskā projekta sastāvs, kur atkarībā no jūsu būvvaldes
izvirzītajiem nosacījumiem varētu samazināt.
Primārās projekta daļas ir Arhitektūras un būvkonstrukciju daļas, ar kurā sākotnējo darbu
iespējams uzsākt noslēdzot līgumu līdz 3000 LVL.
Darba uzdevums:
Izstrādāt tehniskā projektu daļas jaunbūvei -Aglonas bērnudārza sporta zāle, atbilstoši "0" (nulles)
enerģijas patēriņa ēkas (ēka, kura ir vienlaikus pašražojoša un pašpatērējoša) prasībām un kuras
kopējās būvniecības izmaksas būtu zemākas par 1 000 000 EUR.
Izstrādājamās tehniskā projekta daļas un to izmaksu struktūra:
Arhitektūra un "0" enerģijas dizaina daļas ... 5 000 LVL
Būvkonstrukciju daļa
... 1 500 LVL
Ventilācijas sistēma daļa
... 500 LVL
Apkures sistēma daļa
... 500 LVL
Vājstrāvu sistēma daļa
... 300 LVL
Elektroapgādes sistēma
daļa
... 400 LVL
Ugunsdrošības pārskats
daļa
... 300 LVL
Kanalizācija un ūdens apgāde daļa
... 400 LVL
Ēkas energoefektivitātes sertifikāts
... 250 LVL
Būvniecības tāme ( būvapjomu daļa)
... 100 LVL
Kopsumma:
... 9 250 LVL
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Pirms projekta nodošanas būs jāveic
Visu daļu ekspertīzes
~ 10 daļas x 200 LVL = 2000 LVL
Tika izsludināti šādi publiskie iepirkumi:

Iepirkums AND 2013/20/ERAF – Tehniskā projekta izstrāde (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju) un
autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” ietvaros.
Iepirkums AND 2013/21/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā.
Tirgus izpēte par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšanai 2014.gadā.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098
“Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA
2) ietvaros 2014. gada janvarī tiks organizēts Aglonas novada 10 skolēnu slēpotāju brauciens uz
Baltkrieviju, lai pienācīgi organizētu šo braucienu novada domes priekšsēdētaja piesaistīja
ziedotājus un tika iegādāts speciāls slēpotāju apģērbs.
Komunālās un tehniskās lietas
Sniegta informācija par bīstamajām ēkām un nelikumīgu būvniecību, īpašniekiem tika nosūtīti
paziņojumi.
Veikts ūdensvada remonts Aglonā, Avotu ielā, ūdensvada pārslēgšanas darbi pievienojot jauno
ūdensvadu daudzdzīvokļu mājām Daugavpils ielā 1, 2, 2a, kas ir pašvaldības pārraudzības objekti.
Veikts pašvaldības īpašumā esošā ielu apgaismojuma remonts posmā no Aglonas brāļu kapiem līdz
Jaunciemam.
Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto
lēmumu, laika posmā no 27.11.2013.g., izpildes gaitu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.1. Par iepirkuma rezultātiem.
(ziņo D.Kuzņecovs)

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

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

Atlaide
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1.
2.
3.

Benzīns AI-95E
Dīzeļdegviela DD
Transportlīdzekļu
ekspluatācijai un
uzturēšanai
nepieciešamo preču
iegāde

27000
45000

(bez PVN)

procentos
(%)

latos
(LVL)

atlaidi
LVL
(bez PVN)

piedāvāto
daudzumu

0,759
0,740
-

3
3
-

0,023
0,023
-

0,736
0,718
-

19872,00
32310,00
Ls 2000,00

Kopējā summa (bez PVN)

Ls 54182,00
Eur 77094,04

PVN (21%) summa

Ls 11378,22
Eur 16189,75

Kopējā summa, ieskaitot PVN

Ls 65560,22
Eur 93283,79

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.
(ziņo D.Kuzņecovs)

2013.gada 18.decembrī Aglonas novada domē tika saņemta vēstule no Valsts reģionālās
attīstības aģentūras „Par sadarbības līguma noslēgšanu” un Sadarbības līgums par Valsts informācijas
sistēmu savietotāja izmantošanu un datu sniegšanu.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1131 „Valsts informācijas sistēmu savietotāju
izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes
nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros” 30.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 12.panta 1.daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldīām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Noslēgt sadarbības līgumu par Valsts informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu un
datu sniegšanu ar 28.12.2013.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par 2013.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.
(ziņo V.Lielcepure)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izmaksāt darba algas par 2013.gada decembra mēnesi Aglonas novada domes
administrācijas iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem š.g. 27. un 28.decembrī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par 2013.gada budžeta grozījumiem.
(ziņo V.Lielcepure)
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu,
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‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,
Debatēs piedalās: J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22 „ Grozījumi Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada domes budžets
2013.gadam””. Budžeta grozījumi Paskaidrojuma raksts
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par I.Lazdānes iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
2013.gada 15.oktobrī tika saņemts iesniegums par iespēju piešķirt finansējumuAglonas bazilikas
Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA darbībai, ņemot vērā komitejas darbā izteiktus priekšlikumus
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu un 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (I.Reščenko, J.Butēvics),
NOLEMJ:
1. Sniegt atbildi uz I.Lazdānes iesniegumu.
2. Izveidot Aglonas novada Kultūras centra pakļautībā esošo struktūrvienību „Aglonas
novada un Aglonas bazilikas jauktais koris „ASSUMPTA””.
3. Apstiprināt „Aglonas novada un Aglonas bazilikas jauktais koris „ASSUMPTA”” štatu
sarakstu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta
Poga.
5. Lēmums stājas spēkā pēc 2014.gada budžeta apstiprināšanas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops”.
(ziņo I.Poga)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Ņemot vērā attīstības iespējas saimnieciskajā darbībā Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
centrā „Strops”, un sakarā ar to, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas
27.punktu, Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” štatu sarakstu (no
01.02.2014.). (Pielikumā)
2. Līdz 2013.gada 28.decembrim brīdināt Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra
„Strops” attiecīgos darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar 01.02.2014.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.
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Debatēs piedalās: J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans, F.Pušņakovs.
I.Reščenko priekšlikums ir centra „Strops” vadītājam noteikt 1likmi, atalgojums 450 Ls.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina deputāts F.Pušņakovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
L.Solima); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – 2 (A.Girss, J.Butēvics), neapstiprina
sagatavoto lēmumprojektu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
No sēžu zāles iziet deputāts V.Krimans.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina deputāts F.Pušņakovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 6 (H.Streiķe,
O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers); atturas – nav, neapstiprina I.Reščenko
priekšlikumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans.
13.§
Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
(ziņo I.Poga)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Sakarā ar Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darba apjoma samazināšanu un sakarā ar to, ka
pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu, Darba likuma 101.panta 1.daļas
10.punktu, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 15.panta 4.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta” likvidēt, pievienojot Aglonas novada
Sociālajam dienestam, rezultātā iestāde beidz pastāvēt.
2. Līdz 2013.gada 28.decembrim brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”
darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar 01.02.2014., sakarā ar to,
ka tiek likvidēts darba devējs.
3. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (no 01.02.2014.). (Pielikumā)
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.

Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka novada domes juristam D.Kuzņecovam ir jāprecizē sagatavotais
lēmumprojekts, deputāti balso par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz vēlāku laiku.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
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NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta” līdz
sagatavotā lēmumprojekta precizējuma iesniegšanai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par Aglonas Sporta skolas štatu sarakstu.
(ziņo I.Poga)
Debatēs piedalās: F.Pušņakovs, I.Reščenko.
Ņemot vērā attīstības iespējas saimnieciskajā darbībā Aglonas Sporta skolā, un sakarā ar to, ka
pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties uz
LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas Sporta skolas štatu sarakstu (no 01.02.2014.).
2. Līdz 2013.gada 28.decembrim brīdināt Aglonas Sporta skolas darbiniekus par
grozījumiem darba līgumos ar 01.02.2014.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta
Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka jurists iesniedza precizēto lēmumprojektu, deputāti turpina izskatīt
13.jautājumu.
13.§
Par Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Precizētais lēmumprojekts:
Sakarā ar Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darba apjoma samazināšanu un sakarā ar to, ka
pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu, Darba likuma 101.panta 1.daļas
9.punktu, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 15.panta 4.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta” likvidēt, pievienojot Aglonas novada
Sociālajam dienestam, rezultātā iestāde beidz pastāvēt.
2. Līdz 2013.gada 28.decembrim brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”
darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar 01.02.2014., sakarā ar to,
ka tiek samazināts darbinieku skaits.
3. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (no 01.02.2014.). (Pielikumā)
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.

Deputāti balso par precizēto lēmumprojektu.
Sakarā ar Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darba apjoma samazināšanu un sakarā ar to,
ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu, Darba likuma
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101.panta 1.daļas 9.punktu, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 15.panta 4.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta” likvidēt, pievienojot Aglonas novada
Sociālajam dienestam, rezultātā iestāde beidz pastāvēt.
2. Līdz 2013.gada 28.decembrim brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”
darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar 01.02.2014., sakarā ar to,
ka tiek samazināts darbinieku skaits.
3. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (no 01.02.2014.).
(Pielikumā)
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu.
(ziņo L.Strole-Krasovska)
No sēžu zāles iziet deputāts A.Girss.
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, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par darba uzdevumu aktualizāciju tehniskajam projektam „Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes
aktīvās atpūtas zāle” un tehniskā projekta izstrādi.
(ziņo I.Poga)

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Girss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Veikt darba uzdevumu aktualizāciju tehniskajam projektam „Aglonas pirmsskolas
izglītības iestādes aktīvās atpūtas zāle” un tehniskā projekta izstrādi uz zemes gabala
ar kadastra Nr.7642 504 0008.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Par iepirkumu rezultātiem.
(ziņo D.Kuzņecovs)

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

Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Deratizācijas un dezinsekcijas
pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domes iestādēs un struktūrvienībās 2014.gadā”, veicēju izvēlas: IK
„Profdezinfekcija”, reģ.Nr. 41502013015, juridiskā adrese – Rīgas iela 159, Krāslava, LV 5601, sakarā ar to,
ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

2.

Noslēgt līgumu ar IK „Profdezinfekcija”, reģ.Nr. 41502013015, juridiskā adrese – Rīgas iela 159, Krāslava,
LV 5601, pasūtījuma „Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domes
iestādēs un struktūrvienībās 2014.gadā” realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 970,76 (bez PVN), euro
1381,27.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.§
Par zivju nozveju.
(ziņo I.Poga)
18.1. Par G.M. iesniegumu.
Izskatot G.M., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 10.12.2013., Nr.2967) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 50 m garu
zivju tīklu. Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. Augusta MK not. Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību.”

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

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar G.M., personas kods, dzīves vieta - Jaunciema
ielā 12, Aglona, par zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.
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.
18.2. Par I.K. iesniegumu.

Izskatot I.K., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.12.2013., Nr.2966) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 50 m garu
zivju tīklu. Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
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limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta MK not. Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar I.K., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu zivju tīklu pašpatēriņam.

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.
19.§
Par zemes jautājumiem.
(ziņo I.Poga)
19.1. Par ZS Laima iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts ZS Laima īpašnieces M.M. iesniegums (26.11.2013., Nr.2905) par nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā uz valsts rezerves fondā nodotām zemēm.
Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 6.2 panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Laima, reģ. Nr.47701005164, adrese: Gūteņi, Aglonas
pag., Aglonas nov., uz valsts rezerves fondā nodotām zemes vienībām: 4,77 ha platībā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 010 0237 un 2,26 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 7642 010 0032, 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. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma izbeigšanu vienpusējā kārtā, ja ar likumu tiek
noteikta zemes piekritība konkrētai valsts institūcijai.
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.
19.2. Par V.B. iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts V.B. iesniegums (03.12.2013.) par adreses piešķiršanu jaunbūvei uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6072 004 0051 Kastuļinas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1.

Piešķirt adresi jaunbūvēm – dzīvojamai mājai un viesu mājai, kuras atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0051: - „Annas”, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV 5685.
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2.

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.3. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ”Skudrinkas ezers” ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0204 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.31. izbeigtas lietošanas tiesības V.K., L.P. un Z.P. uz zemes vienību
„Skudrinkas ezers” Aglonas pagastā 5,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0204. V.K.,
L.P. un Z.P. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
L.P. 20.11.2012. iesniegusi atteikumu no zemes pirmreizējās nomas tiesībām par labu V.K.. Iesniegums
no Z.P. nav saņemts. 26.12.2013. Ar V.K. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums uz visu zemes
vienības platību. Zemes vienība 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 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1.
2.

Noteikt, ka zemes vienība „Skudrinkas ezers” Aglonas pagastā, 5,87 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0204, piekrīt pašvaldībai.
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.
19.4. Par zemes vienībām „Čiekurkalni” ar kadastra apzīmējumiem
6072 002 0007 un 6072 007 0178 Kastuļinas 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.8.3.15. izbeigtas lietošanas tiesības I.B. uz zemes vienībām
„Čiekurkalni” ar kadastra apzīmējumiem 6072 002 0007 un 6072 007 0178. I.B. piedāvāts izmantot
zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.06.2013. ar I.B.noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums. Zemes vienību kopplatības attiecīgi sastāda 5,2 ha un 8,5 ha.
Zemes vienības nav apbūvētas. Ar Aglonas novada domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.30.(sēdes
protokols Nr.22) augstāk minētās zemes vienības kļūdaini ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā.
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 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.30. (prot. Nr.22) „Par
pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6072 002 0007 un 6072 007 0178 Kastuļinas pagastā” .
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2. Noteikt, ka zemes vienības „Čiekurkalni” 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072
002 0007 un 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0178, 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.
19.5. Par zemes vienību „Sari” ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0265 Kastuļinas 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.8.3.15. izbeigtas lietošanas tiesības I.B. uz zemes vienību „Sari” ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0265. I.B. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.06.2013. ar I.B.noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Zemes
vienības kopplatība sastāda 3,0 ha. Zemes vienība nav apbūvēta. Ar Aglonas novada domes
30.10.2013. lēmumu Nr.13.29. (sēdes protokols Nr.22) augstāk minētā zemes vienība kļūdaini
ieskaitīta valsts rezerves zemes fondā.
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 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
Atcelt Aglonas novada domes 30.10.2013. lēmumu Nr.13.29. (prot. Nr.22) „Par
pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0265
Kastuļinas pagastā” .
2.
Noteikt, ka zemes vienība „Sari” 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0265,
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.
1.

19.6. Par O.Š.s nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 004 0031 šķeltovas pagastā.
Saņemts O.Š. iesniegums (05.12.2013., Nr.2948) par platības precizēšanu, nosaukuma piešķiršanu
un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 004 0031
Šķeltovas pagastā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0031 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 1,0 ha,
kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 1,7 ha.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0031 uz 1,7 ha.
2. Piešķirt nosaukumu: ”Krasti” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 004 0031.
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3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004
0031.
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.
19.7. Par SIA „FLA” iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts SIA „FLA” valdes locekļa S.K. iesniegums (25.10.2013. Nr.2672) par pašvaldības zemes
nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības SIA FLA, reģ. Nr.40103365559, adrese: Sesku iela 63-89, Rīga,
LV1082, uz pašvaldības zemes vienību 4,3 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums
6072 007 0163 un uz pašvaldības zemes vienību 3,0 ha platībā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 6072 007 0139, Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.8. Par nekustamā īpašuma „Ezerliepas” atsavināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 28.06.2013. lēmumu Nr.16.11. ”Par J.G. iesniegumu atsavināšanas procesa
uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0357 Aglonas pagastā” nolemts uzsākt
atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Ezerliepas”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Ezerliepas”, kadastra
Nr.7642 004 0357 , sastāvošs no 1 zemes vienības 1,4 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 12.07.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 2889),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
Uz zemes vienības atrodas J.G. par ½ domājamo daļu piederošas ēkas un būves.
Zemes nomnieks saskaņā ar 06.06.2013. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.G..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam,
atsavināšanas ierosinātājs – J.G. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas
Nr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 950,00 LVL. Nekustamā īpašuma
kadastrālās uzmērīšanas izdevumus sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma vērtēšanas (127,00LVL) un noformēšanas un izdevumi (kadastra izziņa – 5,00
LVL, kancelejas nodeva - 25,00LVL) kopā sastāda 157,00LVL.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta
2. un 5.daļu, 44.1 pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
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F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ezerliepas”, kadastra Nr.7642 004 0357,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 107,00 (viens tūkstotis viens simts septiņi lati,
0 santīmi) vai 1575,12 EUR.
3. Nosūtīt J.G. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
4. Piedāvāt J.G., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas.
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.9. Par nekustamā īpašuma „Upessala” atsavināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.07.2013. lēmumu Nr.10.14. ”Par J.G. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0356 Aglonas pagastā”
nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Upessala”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Upessala”, kadastra
Nr.7642 004 0356 , sastāvošs no 1 zemes vienības 1,6 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 02.09.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 4380),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes nomnieks saskaņā ar 06.06.2013. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.G..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam,
atsavināšanas ierosinātājs – J.G. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas
Nr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 1100,00 LVL. Nekustamā īpašuma
kadastrālās uzmērīšanas izdevumus sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma vērtēšanas (127,00LVL) un noformēšanas un izdevumi (kadastra izziņa – 5,00
LVL, kancelejas nodeva - 25,00LVL) kopā sastāda 157,00LVL.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 257,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
septiņi lati, 0 santīmi) vai 1788,55 EUR.
2. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Upessala”, kadastra Nr.7642 004 0356,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Nosūtīt J.G. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
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4. Piedāvāt J.G., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas.
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.10. Par nekustamā īpašuma „Ezeru iela 66” atsavināšanu Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.05.2013. lēmumu Nr.7.7. ”Par J.B. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 004 0321 Grāveru pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas
procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Ezeru iela 66”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Ezeru iela 66”, kadastra Nr.6058
004 0321 , sastāvošs no 1 zemes vienības 1,4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 60580040321, 1 dzīvojamās
mājas, kadastra apzīmējums 60580040223001, un 2 palīgēkām, kadastra apzīmējumi 60580040223002,
60580040223003 .
Nekustamais īpašums reģistrēts 21.10.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 6223),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta otrās daļas 1.punktu.
Uz zemes vienības esošo ēku īpašnieks ir Aglonas novada pašvaldība.
Zemes nomnieks saskaņā ar 04.09.2008. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.B..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam,
atsavināšanas ierosinātājs – J.B. uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr.40003554692.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 3 100,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas
izdevumus sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma vērtēšanas (151,00LVL) un noformēšanas un izdevumi (kadastra izziņa – 5,00 LVL,

kancelejas nodeva - 25,00LVL) kopā sastāda 181,00LVL.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta 2. un
5.daļu, 44.1 pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ezeru iela 66”, kadastra Nr.6058 004 0321, nosakot
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 3 281,00 (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit viens lats, 0
3.
4.
5.
6.

santīmi) vai 4668,44 EUR.
Nosūtīt J.B. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
Piedāvāt J.B., personas kods, adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu,
iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma
saņemšanas.
Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
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.
19.11. Par nekustamā īpašuma „Valterlauki” atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 25.09.2013. lēmumu Nr.8.17. ”Par A.V. iesniegumu atsavināšanas procesa
uzsākšanai nekustamajam īpašumam Kastuļinas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai
piekrītošo nekustamo īpašumu „Valterlauki”.
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Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Valterlauki”, kadastra Nr.7642 007
0112 , sastāvošs no 1 zemes vienības 12,5 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 21.11.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 7324),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu.
Zemes vienība nav apbūvēta .
Zemes nomnieks saskaņā ar 02.04.2013. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir A.V..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam,
atsavināšanas ierosinātāja – A.V. uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr.40003554692.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 6900,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas
izdevumus sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma vērtēšanas (127,00LVL) un noformēšanas un izdevumi (kadastra izziņa – 5,00 LVL,
kancelejas nodeva - 25,00LVL) kopā sastāda 157,00LVL.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta 2. un
5.daļu, 44.1 pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Valterlauki”, kadastra Nr.6072 007 0112, nosakot
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 7 057,00 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi lati, 0
santīmi) vai 10 041,21 EUR.
3. Nosūtīt A.V. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
4. Piedāvāt A.V., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas
paziņojuma saņemšanas.
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.12. Par B.D. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts B.D. iesniegums (06.12.2013., Nr.2957) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0323 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 4,0 ha. Pēc
kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 4,6 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0323 uz 4,6 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības B.D., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0323 un uz pašvaldības zemes vienību
5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0156 Šķeltovas 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.
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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.
19.13. Par pašvaldības autoceļu Kundzinišķi-Valaiņi-Bēšoni.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Kundzinišķi-Valaiņi-Bēšoni” pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0179 un 7642 008 0094.

2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0179 uz 2,98 ha.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7642 011
0179 un 7642 008 0094.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.14. Par pašvaldības autoceļu Marhileviči-Zabalotki-Aksenova.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Marhileviči-Zabalotki-Aksenova” pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3222 un 6094 003 3183.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0179
un 7642 008 0094.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.15. Par pašvaldības autoceļu Marhileviči-Prusaki.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Marhileviči-Prusaki” pašvaldībai piekrītošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3196.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3196 uz 0,75 ha.
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3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3196.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.16. Par pašvaldības autoceļu Dunski-Deņeva-Kastuļina.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Dunski-Deņeva-Kastuļina” pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 3244.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 3244 uz 1,03 ha.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6072 001 3244.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.17. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0207 Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0207 atrodas daļa no pašvaldības autoceļa
Kovaļova-Mateļi-Raginski, NĪVKI sistēmā zemes vienība reģistrēta kā valsts rezerves fonda zeme.
Aglonas novada pašvaldībai zemes vienība nepieciešama likumā „Par pašvaldībām”15.panta
2.punktā noteikto autonomo funkciju izpildei.
Pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta ceturtajai daļai,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0207 Grāveru
pagastā piekrīt pašvaldībai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.18. Par pašvaldības autoceļu Kovaļova-Mateļi-Raginski.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apvienot viena nekustamā īpašuma sastāvā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 6058 005 0158, 6058 006 0200 un 6058 005 0207 Grāveru pagastā .
2. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Kovaļova-Mateļi-Raginski” pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0158, 6058 006 0200 un
6058 005 0207.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0158 uz 0,85 ha.
4. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0200 uz 2,4 ha.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 6058 005 0158, 6058 006 0200 un 6058 005 0207.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.19. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0135 Aglonas pagastā.
Konstatēts;
Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 1.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0135 atrodas
Aglonas pagasta Gūteņos, blakus nekustamajam īpašumam „Gūtiņu Karjers”. Zemes vienība nav
kadastrāli uzmērīta un tās īpašumtiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, uz zemes vienības atrodas
smilts-grants karjers.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1.
Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0135 pašvaldības nekustamajam
īpašumam „Gūtiņu Karjers”, kadastra Nr.76420060126, papildinot tā sastāvu ar trešo zemes
gabalu.
2.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0135 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Gūtiņu Karjers”.
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0135 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz: - derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401).
4.
Uzsākt īpašumtiesību noformēšanu zemesgrāmatā.
5.
Uzsākt smilts-grants karjera ģeoloģisko izpēti.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.20. Par ZS Pakalni iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts ZS Pakalni īpašnieces R.R. iesniegums (11.12.2013. Nr.2977) par adreses piešķiršanu
jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0012 Kastuļinas pagastā, pamatojoties
uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
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1.

2.

Piešķirt adresi jaunbūvei – tehnikas novietnei, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6072 002 0012: - „Pakalnieši”, Guta, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV
5685.
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.
19.21. Par A.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts A.V. iesniegums (10.12.2013., Nr.2968) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Aglonas pagastā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0179 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 19,0 ha,
pēc kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 19,8 ha.
Zemes vienība bija iznomāta A.V. līdz 23.05.2013. lauksaimnieciskai darbībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0179 uz 19,8 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības A.V., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0179 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.
19.22. Par SIA „Latvijas Hipotēka” iesniegumu nekustamā īpašuma „Eglīši” sadalīšanai
Grāveru pagastā.
Saņemts SIA „Latvijas Hipotēka” valdes locekļa Ņ.G. iesniegums (11.12.2013., Nr.2973) par
nekustamā īpašuma „Eglīši” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Eglīši”, kadastra Nr.6058 005 0083, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 2 (divas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6058 005 0144 un 6058 005
0210.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Radziņi” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6058 005 0144 un 6058 005 0210.
3. Saglabāt zemes vienībām iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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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.
19.23. Par J.D. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts J.D. iesniegums (12.12.2013., Nr.2984) par nomas tiesību līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Kastuļinas pagasta padome bija noslēgusi zemes pirmreizējo nomas tiesību līgumu ar J.D. par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 6072 002 0032, 6072 005 0171,
iznomāšanu līdz 20.09.2017.
J.D. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar J.D., personas kods, deklarētā adrese.
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.
19.24. Par ZS Ilzas iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts ZS Ilzas īpašnieka J.G. iesniegums (16.12.2013., Nr.2897) par nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā uz pašvaldībai piekrītošo zemi ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0032.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0032 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 4,0 ha, pēc
kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 3,1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0032 uz 3,1 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ilzas, reģ. Nr.41501019063, adrese: Priežmale, Kastuļinas
pag., Aglonas nov., uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,1 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6072 002 0032 Kastuļinas pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
4. 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.
19.25. Par VZD iesniegumu adrešu datu kārtošanai Aglonas pagastā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (12.12.2011., Nr.2983) par adrešu
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piešķiršanu Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0152 un uz tās
esošām būvēm: „Bedreņi”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov.
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0034 un uz tās
esošām būvēm: „Griezes”, Salenieki, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0027 un uz tās
esošām būvēm: „Pakalni 1”, Gūteņi, Aglonas pag., Aglonas nov.
4. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0132 un uz
tās esošām būvēm: Ezera iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
20.§
Par SAC „Aglona” jaunas ēdināšanas normas apstiprināšanu.
(Ziņo I.Poga)
Saņemts SAC “Aglona” direktores V.Gribuškas iesniegums (12.11.2013., Nr.2821), kurā, sakarā
ar pārtikas produktu cenu regulāru pieaugumu, lūdz paaugstināt ēdināšanas izdevumu normu uz 1
cilvēku, kas jau 10 gadus bijusi nemainīga, no 1.27 LVL uz 1.40 LVL.
Pamatojoties uz 13.03.2012. MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 01.01.2014.g. SAC “Aglona” ēdināšanas izdevumu normu uz 1
cilvēku LVL 1.40/ 1,99 euro.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.§
Par Priežmalas pamatskolas direktora v.i. S.Rakovas iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
Saņemts Priežmalas pamatskolas direktora v.i. S.Rakovas iesniegums (18.12.2013., Nr.2921),
kurā lūdz apstiprināt no 2014.gada 6.janvāra jaunas ēdināšanas izmaksas Priežmalas pamatskolā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt no 2014.gada 6.janvāra sekojošas ēdināšanas izmaksas Priežmalas
pamatskolā:
Brokastis – 0,15 EUR (0,11 LVL)
Pusdienas – 0,60 EUR (0,42 LVL)
Launags – 0,25 EUR (0,18 LVL)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.12:30.
Novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes protokols Nr. 26 parakstīts 2014.gada 2.janvārī,
izņemot protokola § 7 „Par iepirkumu komisiju” un § 13 „Par bērnu Sociālā atbalsta centru
„Somerseta””.
Protokola § 7 „Par iepirkumu komisiju” un § 13 „Par bērnu Sociālā atbalsta centru
„Somerseta”” tiks atkārtoti skatīti novada domes ārkārtas sēdē 2014.gada 3.janvārī plkst.9.00.
Novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

Novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes protokola Nr. 26 § 10 „Par 2013.gada budžeta
grozījumiem” tiks parakstīts likumā „Par pašvaldībām” 37.panta ceturtajā un piektajā daļā
noteiktajā kārtībā 2014.gada 7.janvārī.

Novada domes priekšsēdētāja
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ H.STREIĶE
______________________ I.RUTKA
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