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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

 

 

 

 

 

2014.gada 29.decembrī                                                                                                           Nr.27 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

 

Sēdi atklāj plkst.10:00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 

Protokolē – Inese Rutka 

 

Piedalās –  

 

9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Aleksandrs Dimpers,  

                                                           Juris Butēvics, Lolita Solima, Andris Girss, Vadims Krimans, 

                                                           Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko (no plkst.10:10).  
 

Piedalās –  
 

Pašvaldības struktūrvienību vadītāji 

un administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga, 

                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 

                                                     jurists D.Kuzņecovs, 

                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 

                                                     Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja I.Valaine, 

                                                     teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska, 

                                                     zemes lietu speciālists A.Streļčs, 

                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags,  

                                                        Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,  

                                                        Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča, 

                                                     Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
 

Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
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Izsludinātā sēdes darba kārtība: 

 

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.   

 (ziņo I.Poga)  

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 

   2.1. Pabalsti. 

   2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

3. Par 2014.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure) 

4. Par budžeta izpildi uz 01.12.2014.g. (ziņo V.Lielcepure) 

5. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure) 

6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna    

            aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska) 

7. Par saistošajiem noteikumiem „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu 

izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 

8. Par Aglonas internātvidusskolas direktora materiālo stimulēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

9. Par Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes likvidēšanu. 

(ziņo D.Vanags) 

10. Par Aglonas novada Sporta centru. (ziņo D.Kuzņecovs)  

11. Par zivju nozveju. (ziņo D.Kuzņecovs) 

12. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. (ziņo 

D.Kuzņecovs)  

13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 

14. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu   

 apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

15. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW 

Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

16. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

17. Par Aglonas novada Bāriņtiesas adreses maiņu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

18. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūguma izskatīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

 

Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 29.12.2014. iesniegums (lietvedībā reģ. 

29.12.2014., Nr.2774), kurā tiek informēts, ka šī gada 29.decembrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas 

novada domes sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu ievērošanai.  

 

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

 Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 

3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

 Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:  

 

19. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 

3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

20. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 

 

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.   

 (ziņo I.Poga)  

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 

   2.1. Pabalsti. 

   2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

3. Par 2014.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (ziņo V.Lielcepure) 

4. Par budžeta izpildi uz 01.12.2014.g. (ziņo V.Lielcepure) 

5. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure) 

6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna    

            aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska) 

7. Par saistošajiem noteikumiem „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu 

izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 

8. Par Aglonas internātvidusskolas direktora materiālo stimulēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

9. Par Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes likvidēšanu. 

(ziņo D.Vanags) 

10. Par Aglonas novada Sporta centru. (ziņo D.Kuzņecovs)  

11. Par zivju nozveju. (ziņo D.Kuzņecovs) 

12. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. (ziņo 

D.Kuzņecovs)  

13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 

14. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu   

 apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

15. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW 

Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

16. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

17. Par Aglonas novada Bāriņtiesas adreses maiņu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

18. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūguma izskatīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

19. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 

3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

20. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)  

 

1.§ 

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

 

Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.10:10. 

 

Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē: 

 

„Novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi: 

 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

Atbilstoši izsoles rezultātiem pārdota pašvaldības kustamā manta autobuss Mercedes Benz 0303 

valsts reģistrācijas numurs EG 8504, noslēgts pirkuma līgums. 

 

Ir uzsākts nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņas process bezstrīda 

kārtībā. 
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Par Aglonas novada domei piederošo SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumiem.  Līdz 

19.12.2014. ievietots sludinājumu par izsoli laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas 

lapā www.aglona.lv. 
 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. 

Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija rīkoja izsoles sludinājumos 

norādītājā laikā un vietā, saskaņā ar pasludinātajiem nolikumiem. Sagatavoti jauno izsoļu noteikumi.  

 

Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. Saņemts no Izglītības ministrijas saskaņojums Sporta 

centra reorganizācijai, MK noteikumu kārtībā tiek brīdināti darbinieki par reorganizāciju, ir 

sagatavots lēmumprojekts par direktora apstiprināšanu.  

 

Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas 

novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. Saņemts saskaņojums no VARAM bez iebildumiem, 

ir publicēts novada vēstīs. 

 

Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

Līdz 01.12.2014. izveidot Aglonas novada pašvaldības ētikas komisiju saskaņā ar  “Aglonas novada 

pašvaldības ētikas komisijas nolikuma” 2.nodaļu. 

11. novembrī tika publicēts aicinājums izvirzīt kandidātus ētikas komisijas locekļu amatam, taču 

šobrīd neviens kandidāts nav izvirzīts, tāpēc komisija netika izveidota, aicinu deputātus iesniegt 

savus priekšlikumus sakarā ar komisijas izveidošanu. 

 

Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību Jaunciemā, 

Aglonā, Aglonas novadā. Ir nosūtīti pieprasījumi iesniegt piedāvājumus par atdzelžošanas ēkas 

izbūvi, pieņemts lēmums par rezultātiem. Atdzelžošanas stacijas ēka ir izgatavota, darbs tiks 

turpināts pie uzstādīšanas un iekārtu pārvietošanas.  
 

Izsludināt iepirkuma procedūru: „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

2014./2015.gada ziemas sezonā”. Pieņemts lēmums, noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju.  

 

Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas 

kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”. Pieņemts lēmums, pēc projekta apstiprināšanas LAD tiks 

noslēgts līgums par tērpu izgatavošanu. 

 

Izsludināt iepirkumu procedūru dzesētavas (u) iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku 

mēra skartajā teritorijā. Ir pabeigta sarunu procedūra. Tika saņemtas saldētavas un noslēgti 

patapinājuma līgumi par nomu ar četriem Aglonas novada mednieku kolektīviem, saskaņā ar LAD 

projekta noteikumiem. 

 

Izsludināt iepirkuma procedūru:  Multifunkcionālās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādei un 

autoruzraudzībai (Aglona, Somersetas iela 12). 

Ir izstrādāta tehniskā specifikācija un projektēšanas uzdevums, ko veica Attīstības un plānošanas 

nodaļa kopā ar pašvaldības būvvaldi, iepirkuma nolikums tiek nedaudz pārstrādāts un saskaņots ar 

jaunajiem būvnoteikumiem, kuri ir pašlaik stājušies spēkā.   

 

Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un 

autoruzraudzību. Tehniskais projekts ir aktualizēts, iepirkumu komisija sagatavoja nolikumu, kurš ir 

nosūtīts saskaņošanai.” 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 

 

 

 

http://www.aglona.lv/
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        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības 

nolikums” 73.punktu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), 

NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto 

lēmumu, laika posmā no 26.11.2014.g.,  izpildes gaitu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 
(ziņo Ā.Perševica) 

2.1. Pabalsti. 

 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta piešķirto sociālo pabalstu sarakstu par 2014.gada 

novembra mēnesi: 

1.1. Ikmēneša pabalsts  bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir   

      ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 9  personām par   

      kopējo summu EUR 954,04. 

1.2. pabalsts ēdināšanas  izdevumu segšanai PII: 18  personām par kopējo summu EUR   

      197,80. 
1.3. Pabalsts bērna piedzimšanai: 2 personām par kopējo summu EUR 284,58.  

1.4. Pabalsts audžuģimenei: 1 personai EUR 106,72. 

1.5. Pabalsts donoriem  - 10 personām – EUR 77,00. 

1.6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 2 personām  - EUR 284,58. 

1.7. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 45 ģimenēm par kopējo   

      summu EUR 9562,51. 

 

Kopējā summa EUR 11467,23. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

 

2.2.1. Par Ļ.D.iesniegumu. 
 

              Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1155 no   

      05.12.2014.) no Ļ.D., deklarētā dzīves vieta: adrese, pagarināt īres līgumu Kastuļinas pagasta  

sociālajā dzīvojamā mājā. 

              Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu   

      Aglonas novadā”, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 
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1. Pagarināt Ļ.D. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas  pagastā, 

sociālajā dzīvojamā mājā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics. 

 

2.2.2. Par V.G.iesniegumu. 
 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1157 no    

      05.12.2014.) no V.G. deklarētā dzīves vieta: adrese, pagarināt īres   

      līgumu  Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

              Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu   

      Aglonas novadā”, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt V.G. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas   

pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.2.3.Par D.S. iesniegumu. 
 

             Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1156 no   

      05.12.2014.) no D.S., deklarētā dzīves vieta: adrese, pagarināt īres līgumu  Kastuļinas pagasta  

sociālajā dzīvojamā mājā. 

             Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu   

     Aglonas novadā”, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt D.S. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā, 

sociālajā dzīvojamā mājā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.2.4.Par J.V. iesniegumu. 
 

             Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1158 no   

      05.12.2014.) no J.V. dzīves vieta: adrese, pagarināt īres līgumu    

      Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

              Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu   

      Aglonas novadā”, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko ); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt J.V. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas   

      pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

    Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics. 

 

2.2.5.Par S.A. iesniegumu. 
 

               Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1185 no   

      08.12.2014.) no S.A., deklarētā dzīves vieta: adrese, piešķirt sociālo dzīvokli Grāveru pagastā, 

Aglonas novadā. 

               Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   

      izīrēšanu Aglonas novadā”, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

         1. Piešķirt S.A. sociālo dzīvokli Grāveru pagastā, Aglonas novadā, no 2015.gada    

             1.janvāra līdz 2015gada 30.jūnijam. 

         2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē,    

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.  

 

3.§ 

Par 2014.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 

 

Saskaņā ar apstiprināto Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam,  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Izmaksāt darba algas par 2014.gada decembra mēnesi Aglonas novada domes 

administrācijas iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem š.g. 29.decembrī.  

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

4.§ 

Par budžeta izpildi uz 01.12.2014.g. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 

      Izskatot Aglonas novada domes budžeta izpildi uz 01.12.2014. („Pārskats par budžeta izpildi 

(veidlapa Nr.1-PB, 1-SB, 1-ZD) un detalizētus budžeta ieņēmumu un izdevumu pielikumus Nr. 1-

Pārvaldes (ieņēmumi), Nr.2-Pārvaldes (izdevumi), Nr.3-SB Speciālais budžets, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Saskaņā ar likuma  “Par pašvaldību budžetiem” 15. 2) pantu, pieņemt zināšanai Aglonas 

novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta izpildi uz 01.12.2014. ieņēmumos 4434106 

EUR apmērā saskaņā ar pielikumu “Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB); 

2. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 

izpildi uz 01.12.2014. izdevumos 3979147 EUR apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikumu uz 01.12.2014. 597364 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu “Pārskats par budžeta 

izpildi”(Veidlapa 1-PB); 

3. Pieņemt zināšanai atmaksāto aizņēmumu kopsummu uz 01.12.2014. 281544 EUR apmērā un 

saņemto aizņēmumu kopsummu 30520 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu “Pārskats par 

aizņēmumiem’’; 

4. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību speciālā budžeta izpildi uz 

01.12.2014. ieņēmumos 160004 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu  ”Pārskats par budžeta 

izpildi’’ (Veidlapa 1-SB); 

5. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību speciālā budžeta izpildi uz 

01.12.2014. izdevumos 127045    EUR apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 

01.12.2014. 51398 EUR apmērā , saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 

1-SB).  

6. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību ziedojumu, dāvinājumu 

budžeta izpildi uz 01.12.2014. ieņēmumos 8195 EUR apmērā,  izdevumos 6610 EUR apmērā un 

līdzekļu atlikumu uz 01.12.2014. 4269 EUR apmērā (veidlapa Nr.1-ZD). 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

5.§ 

Par 2014.gada budžeta grozījumiem. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 

 

        Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, 

“Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,  
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 

Aglonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes 

budžets 2014.gadam””. 

 

Par Aglonas novada budžetu 2014.gadam 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 46.pantu 

                             

Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada budžetā: 

 

1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu 
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ieņēmumos palielinājumu 199015 EUR apmērā, aizņēmumu samazinājumu 35869 EUR  apmērā. Kopējā 

pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  4923973 EUR ,  aizņēmumu saņemšana 169173 EUR 
, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 393429 EUR . Pamatbudžeta ieņēmumu 

kopsumma (tajā skaitā aizņēmumu saņemšana un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) 

ir 5486575 EUR ; 

1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu 
izdevumos samazinājumu 263459 EUR  apmērā, atlikuma palielinājumu perioda beigās 426606 EUR  

apmērā, aizdevumu atmaksas samazinājumu 1 EUR apmērā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. 

grozījumi, ir 4757421 EUR, aizņēmumu atmaksa 281544 EUR,  atlikums gada beigās, ar grozījumiem, 
sastāda 447610 EUR. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 5486575 EUR; 

1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 “Pamatbudžets, 
2014.gads’’(3.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ 

(4.aile). Pielikums Nr.1 “Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un 

pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

 
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, 

dāvinājumi) grozījumu ieņēmumos palielinājumu 706 EUR apmērā. Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu 

summa, t.sk. grozījumi, ir  183079 EUR,   naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 21122 
EUR. Speciālā budžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 

sākumā) ir 204201 EUR; 

2.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada speciālā budžeta (t.sk. 
ziedojumi, dāvinājumi) grozījumu izdevumos samazinājumu 17974 EUR apmērā un līdzekļu atlikuma 

gada beigās palielinājumu 18680 EUR apmērā. Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa, t.sk. 

grozījumi, ir 181369 EUR, atlikums gada beigās 22832 EUR. Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā 

skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās) ir 204201  EUR; 
2.3. Aglonas novada domes speciālais budžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.3-SB ”Speciālais 

budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(12.aile). Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti 

Pielikumā Nr.3- SB “Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(13.aile).  Pielikums 
Nr.3-SB “Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu 

sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 

 

3.1. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem projektiem 
detalizēti atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 5.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-

Pārvaldes 5.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 6.ailē.  

3.2. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 
struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2014.gadam”. 

 
4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta 

grozījumiem, tajā skaitā: 

Pielikumu Nr.1 “Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’; 

Pielikumu Nr.3-SB „Speciālais budžets”, 2014.gads, 
lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

 
5. Aglonas novada domes budžeta grozījumu kopsavilkuma projektu „Pielikums Nr.1 “Pamatbudžets 

(kopsavilkums), 2014.gads’’, Pielikums Nr.3-SB “Speciālais budžets”,  detalizētos  budžeta ieņēmumu un 

izdevumu grozījumu pielikumus EKK, FKK skatījumā ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un “Pielikums Nr.2-
Pārvaldes’’, kā arī paskaidrojuma rakstu, pievienot domes sēžu protokolu pielikumos.  

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.  
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6.§ 

Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna 

aktualizēšanu. 

(ziņo L.Strole-Krasovska) 

 

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

        Aglonas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam apstiprināta 2012. gada  28. jūnijā 

Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.9, 9.§). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012., prot. Nr.58 21.§), kas nosaka, ka rīcības un 

investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un 

VARAM informatīvajam ziņojumam "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju 

ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam" (MK apstiprināts 23.09.2014. 

Nr.5047), kas nosaka, ka līdz 2014. gada 31. decembrim pašvaldības aktualizē un apstiprina 

pašvaldības attīstības programmas rīcības un investīciju plānu, ņemot vērā nozaru politiku 

uzstādījumus un atbalsta iespējas 2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt aktualizēto Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam   

rīcības un investīciju plānu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu 

izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Lai izpildītu Valsts valodas likuma un Valsts valodas centra Valsts kontroles nodaļas prasības šajā 

jomā.  

Saistošajos noteikumos paredzētais atvieglos iedzīvotāju, tūristu, ugunsdzēsības, policijas 

un speciālo dienestu nokļūšanu līdz vajadzīgajai vietai utt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu „Dome ir tiesīga izdot 

saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos, šādos jautājumos:  par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu”. 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu un  43.panta pirmās daļas 

5.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Ēku numurzīmju, ielu 

vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. (saistošie 

noteikumi - Pielikumā) 

2.  Apstiprināt Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Ēku numurzīmju, ielu 

vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā” paskaidrojuma 

rakstu. 
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

8.§ 

Par  Aglonas internātvidusskolas direktora materiālo stimulēšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Sakarā ar to, ka Aglonas internātvidusskolā ir izveidojusies pedagoģisko darbinieku algu 

fonda ekonomija, un pašvaldība ņemot vērā Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga darba 

ieguldījumu un darba kvalitāti, 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punktu „Ņemot vērā katra pedagoga 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, viņu var materiāli stimulēt, izmantojot šim nolūkam 

paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus.” 

Pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās materiālās stimulēšanas apmērus 

nosaka – pašvaldība. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, F.Pušņakovs, A.Dimpers, 

A.Girss, V.Krimans); pret – nav; atturas – 4 (L.Solima, I.Reščenko, O.Šatilovs, J.Butēvics), 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas direktoram Didzim Vanagam vienreizēju 

piemaksu  pie algas 240, - Euro apmērā par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.§ 

Par Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes likvidēšanu. 
(ziņo D.Vanags) 

 

     2014.gada 10.novembrī Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes 

sēdē tika ierosināts likvidēt direktoru padomi. 

Saskaņā ar Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes nolikuma 

15.punktu „Direktoru padomes darbība tiek izbeigta ar novada domes lēmumu.” 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Aglonas novada 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes nolikuma 15.punktu, 

 

 Aglonas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes darbību ar 01.01.2015. 

2. Ar 01.01.2015.  atzīt par spēku zaudējušu Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru 

padomes nolikumu, kas apstiprināts 26.02.2014. (protokola nr.5.,&18.2.). 
 

Debatēs piedalās: O.Šatilovs, V.Krimans. 

 

Deputāta V.Krimana viedoklis - Direktoru padomei obligāti ir jāstrādā. 

 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,  

A.Dimpers); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – 3 (L.Solima, F.Pušņakovs, A.Girss), 

neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

10.§ 

Par Aglonas novada Sporta centru. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Izglītības un zinātnes ministrija izvērtējot Aglonas novada domes iesniegumu un tam 

pievienotos dokumentus, saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta 2.daļu saskaņoja Aglonas novada 

Sporta skolas reorganizāciju un nosūtīja Izglītības kvalitātes valsts dienestam iesniegumu par 

izglītības iestādes reorganizāciju un izslēgšanu no izglītības iestāžu reģistra. 

Aglonas novada dome 25.09.2014. pieņēma lēmumu (protokola Nr.20.& 6.) “Reorganizēt 

Aglonas novada domes pakļautībā esošo iestādi Aglonas Sporta skolu un izveidot Aglonas novada 

domes pakļautībā esošu struktūrvienību – Aglonas novada Sporta centrs” un Izglītības un zinātnes 

ministrija saskaņoja Aglonas novada sporta skolas reorganizāciju un pamatojoties uz to, tiek likvidēta 

Aglonas novada Sporta skolas direktora amata vieta. Saskaņā ar Darba likuma 101.panta 4.daļu: 

“Uzteikt darba līgumu 101.panta 9.punktā minēto iemeslu dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav 

iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā”. 

 

Sagatavotais lēmumprojekts:  

 

Pamatojoties uz Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 2.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 9.punktu un 13.punktu,  

 

         Aglonas novada dome, NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot no Aglonas novada Sporta skolas direktora amata Oļegu Komaru no 31.12.2014. 

2. Sagatavot un nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmuma saskaņojuma saņemšanai 

nepieciešamos dokumentus par 1.punktu. 
3. Apstiprināt Aglonas novada Sporta centra amatu sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem no 

01.01.2015. (Pielikumā) 

4. Apstiprināt Aglonas novada Sporta centra vadītāja amatā Oļegu Komaru no 01.01.2015. 

5. Aglonas novada Sporta skolas reorganizāciju pabeigt ar 2015.gada 1.janvāri. 
 

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

V.Krimans jautā, vai juridiski Sporta skola pašlaik pastāv? 

 

D.Kuzņecovs skaidro, ka pašlaik notiek skolas reorganizācijas process – saskaņošana ar IZM un 

Izglītības valsts kvalitātes dienestu, kā arī pārreģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā. 

 

V.Krimans – kāda komiteja vai izpilddirektore izvērtēja iepriekšējā direktora atbilstību ieņemamajam 

amatam un viņa spēju turpināt darbu? Vai Sporta centram ir vajadzīgs vadītājs? Var ietaupīt līdzekļus 

un tos novirzīt treniņiem, degvielai.  

 

I.Poga – Sporta centra vadītājs strādās 0,5 likmes, tiks ietaupīti līdzekļi. 

 

I.Reščenko uzskata, ka vadītājam nevar būt 0,5 likmes, ir jābūt 1 likmei.  

 

Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir Sporta centra vadītājam apstiprināt 1 likmi. 

 

I.Reščenko priekšlikums ir balsot par katru punktu atsevišķi. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 
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1. Atbrīvot no Aglonas novada Sporta skolas direktora amata Oļegu Komaru no 

31.12.2014. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

2. Sagatavot un nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmuma saskaņojuma 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus par 1.punktu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu – Sporta centra vadītājam apstiprināt 1 likmi. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); 

atturas – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss), 

neapstiprina deputāta I.Reščenko priekšlikumu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

3. Apstiprināt Aglonas novada Sporta centra amatu sarakstu ar atalgojumiem 

darbiniekiem no 01.01.2015. (Pielikumā) 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

4. Apstiprināt Aglonas novada Sporta centra vadītāja amatā Oļegu Komaru no 

01.01.2015. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

5. Aglonas novada Sporta skolas reorganizāciju pabeigt ar 2015.gada 1.janvāri. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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11.§ 

Par zivju nozveju. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

11.1.Par A.Z.  iesniegumu. 
 

      Izskatot A. Z.,  personas kods XXX,  dzīves vieta  - adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 

01.12.2014. Nr.2582) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015.gadam  Ciriša  ezerā zivju 

nozvejai pašpatēriņam  ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu, pamatojoties uz 

12.04.1995. Zvejniecības likuma, 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 – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu  2015.gadam ar A. Z.,  personas kods XXX,  dzīves 

vieta  - adrese, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m 

lielu sētas garumu pašpatēriņam. Ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpē līdz 2015.gada 

15.aprīlim atļaut aizstāt murdu  ar 30 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. 

 

11.2.Par I.Z. iesniegumu. 
 

         Izskatot I. Z.,  personas kods XXX,  dzīves vieta  - adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 

01.12.2014. Nr.2586) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015.gadam  Ciriša  ezerā zivju 

nozvejai pašpatēriņam  ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu, pamatojoties uz 

12.04.1995. Zvejniecības likuma, 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 – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015.gadam ar I. Z.,  personas kods XXX,  dzīves 

vieta  - adrese, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m 

lielu sētas garumu pašpatēriņam. Ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpē līdz 2015.gada 

15.aprīlim atļaut aizstāt murdu  ar 30 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. 

 

12.§ 
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Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

(turpmāk tekstā – Likums), kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.  

Saskaņā ar Likuma 30.¹ panta pirmo daļu, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu 
uzrauga novada pašvaldības komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības un tiešās pārvaldes institūciju pārstāvji. 

Komisijai par pienākumu ir uzdots mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam 

pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņemt lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.  
Saskaņā ar Likuma 36.panta trešo daļu, pašvaldībai ir noteikts pienākums uzturēt lauksaimniecības 

zemes nomas līgumu reģistru.   

Tāpat likumdevējs ir deleģējis Ministru Kabinetam izdot noteikumus, nosakot : 
- kritērijus dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar lauksaimniecības 

zemi;  

- iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam 
pievienojamos dokumentus; 

- kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno 

pirmpirkuma tiesības; 

- kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības 
komisijas tiesības un pienākumus; 

- kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības 

zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai 
atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

- kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas 

sistēmām; 

- termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par 
noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem. 

Uz lēmuma pieņemšanas brīdi Ministru kabineta noteikumi nav izdoti, taču, lai nodrošinātu Likuma 

grozījumu ieviešanu no 2014.gada 1.novembra, pašvaldības domei ir jāizveido komisija darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanai.   

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi” projektu, novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido pašvaldības komisiju 
vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. 

 

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

 

V.Krimana priekšlikums ir no sākuma izstrādāt komisijas nolikumu un tikai tad apstiprināt komisijas 

sastāvu. 
 

H.Streiķes priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 2.punktu – „Izstrādāt 

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu”. 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ pantu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

                 1.1. Komisijas priekšsēdētājs: zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs; 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: jurists Deniss Kuzņecovs; 

1.3. Komisijas locekļi:  
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1.3.1.  Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina;  

                  1.3.2.  Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča;  

                  1.3.3.  Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs; 

                  1. 3.4. UAC konsultante Anita Anna Bartuša. 

        2. Izstrādāt Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu.  
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.§ 

Par zemes jautājumiem. 
(ziņo A.Streļčs) 

 

13.1. Par V.Z.iesniegumu nekustamā īpašuma „Pakalni” sadalīšanai Aglonas pagastā. 
 

Saņemts V.Z. iesniegums (09.12.2014., Nr.2661) par viņam piederošā nekustamā 

īpašuma „Pakalni” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 

     Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pakalni”, kadastra Nr.7642 006 0027 

sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību 25,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7642 010 0012.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ūsāni” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7642 010 0012. 

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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. 

 

13.2. Par SIA „Metrum” iesniegumu zemes platības precizēšanai Šķeltovas pagastā. 
 

      Saņemts SIA „Metrum”iesniegums (10.12.2014., Nr.2670 ) par zemes platības precizēšanu 

nekustamajam īpašumam „Viktorijas” Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0013 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 5,3 ha. 

Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 5,05 ha. 

  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0292 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 17,7 ha. 

Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 17,47 ha. 

     Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,  
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0013 uz 1,57 ha. 

2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0292 uz 17,47 ha. 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.3. Par VZD iesniegumu „Par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi”. 

 

      Saņemts VZD iesniegums (03.12.2014., Nr.2621) „Par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu 

izpildi”. 

Konstatēts: 

VZD ir iesniedzis pārskatu - (VZD dokuments Nr.2-19/163, sagatavots 03.12.2014.) atlasītos datus 

no valsts kadastra informācijas sistēmas,t.sk. datus par pašvaldības zemes vienībām ar statusu – 

zemes lietojums, t.i. zemes vienības, par kurām jāpieņem pašvaldības lēmums par zemes piekritību 

pašvaldībai vai zemes nodošanu rezerves zemes fondā. 

      Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības piekrīt pašvaldībai: 

Administratīvā teritorija, pagasta 

nosaukums 

Kadastra apzīmējums 

Šķeltovas pagasts 6094 005 0137 

Šķeltovas pagasts 6094 004 0065 

Šķeltovas pagasts 6094 005 0194 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.4. Par L.D.-P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezerkalni”sadalei un zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 

 

     Saņemts L.D.-P. iesniegums (11.12.2014. Nr.2679) par nekustamā īpašuma”Ezerkalni” sadali un 

zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

Zemes īpašniece L. D.-P. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Ezerkalni” Aglonas 

pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0036 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, 

ar mērķi atdalīt apbūvētu zemes gabalu 1,6 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas) ēku uzturēšanai un tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

     Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ezerkalni” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks 

L. D.-P., personas kods XXX. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 

0036 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās, atdalot zemes gabalu 1,6 ha kopplatībā (vairāk 
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vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas) ēku uzturēšanai, atbilstoši iesniegtajam 

grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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. 

 

13.5. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

6058 004 0395 Grāveru pagastā. 

 

    Saņemts zemes nomnieka V.K. iesniegums (12.12.2014. Nr.4-14/152) par nekustamā īpašuma 

īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu iznomātajai pašvaldības zemes vienībai Grāveru 

pagastā. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 

17.panta 41.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nosaukumu: ”Karmiļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 004 0395. 

2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0395 un uz 

tās esošām būvēm: "Karmiļi", Sakova, Grāveru pag., Aglonas nov. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

13.6. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar L.R. Grāveru pagastā. 

 

     Saņemts L.R. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/151) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar L. R. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. L.R. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar L.R., personas kods XXX, uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 

domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

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. 

 

13.7. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar B.B. Grāveru pagastā. 

 

     Saņemts B.B. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/150) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 
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 Ar B. B. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. B.B. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar B. B., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra 

apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

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.  

 

13.8. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar J.P. Grāveru pagastā. 

 

      Saņemts J.P. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/145) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

    Ar J. P. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. J.P. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar J. P, personas kods XXX,   

    deklarētā dzīves vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības   

    „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

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.  

 

13.9. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar O.P. Grāveru pagastā. 

 

     Saņemts O.P. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/144) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar O. P. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. O.P. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar O. P., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra 

apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

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.  
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13.10. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar L.T. Grāveru pagastā. 
 

    Saņemts L.T. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/143) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar L. T. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. L.T. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar L. T., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra 

apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

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. 

 

13.11. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar E.P. Grāveru pagastā. 

 

   Saņemts E.P. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/147) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 
 Ar E.P. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās daļas (t.i.3,77ha) pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 iznomāšanu līdz 

31.12.2033. un 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/16 domājamās daļas (t.i.3,45ha) 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Saveļu ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2006 iznomāšanu 

līdz 31.12.2033. E.P. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgtos zemes nomas līgumus ar E. P., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra 

apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 domājamo daļu 3,77 ha platībā un uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienības „Saveļu ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2006, 1/16 domājamo daļu 

3,45 ha platībā. 

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. 

 

13.12. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.B. Grāveru pagastā. 

 

     Saņemts A.B. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/146) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar A. B. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/16 domājamās daļas (t.i.3,45ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Saveļu ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2006 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. A.B. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 



Aglonas novada domes 29.12.2014. sēdes protokols Nr.27                                               - 21 - 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar A. B., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Saveļu ezers”, kadastra apzīmējums 

6058 001 2006, 1/16 domājamo daļu 3,45 ha platībā. 

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. 

 

13.13. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar J.L. Grāveru pagastā. 
 

    Saņemts J.L. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/148) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar J. L. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/16 domājamās daļas (t.i.3,45ha) 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Saveļu ezers”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2006 

iznomāšanu līdz 31.12.2033. J.L. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar J. L., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības „Saveļu ezers”, kadastra apzīmējums 

6058 001 2006, 1/16 domājamo daļu 3,45 ha platībā. 

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. 

 

13.14. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.B. Grāveru pagastā. 

 

    Saņemts A.B. iesniegums (12.12.2014., Nr.4-14/149) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 

Konstatēts: 

 Ar A. B. 01.04.2014. tika noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0129 iznomāšanu līdz 01.04.2019. lauksaimnieciskām 

vajadzībām. A.B. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar A. B., personas kods XXX, deklarētā dzīves 

vieta: adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6058 002 0129. 

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. 

 

13.15. Par noslēgto zemes nomas līgumu pārtraukšanu Grāveru pagastā. 

 

     Saņemts Grāveru pagasta pārvaldes iesniegums (15.12.2014., Nr.2701) par noslēgto zemes 

nomas līgumu pārtraukšanu. 

Konstatēts: 
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 Ar V. M., V. L., J. J. un A. P. 24.11.2008. tika noslēgts zemes nomas līgums par 1/70 domājamās 

daļas (t.i.3,77ha) pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jadzinkas ezers”ar kadastra apzīmējumu 

6058 001 2008 iznomāšanu līdz 31.12.2033.  

V.M. miris 09.08.2011., V.L. miris 01.05.2012., J.J. mirusi 25.12.2012., A.P. mirusi 18.01.2012. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), 

NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar V. M., personas kods XXX, uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 

domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

2. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar V.L., personas kods XXX, uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 

domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

3. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar J. J., personas kods XXX, uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 

domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

4. Pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar A. P., personas kods XXX, uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības „Jadzinkas ezers”, kadastra apzīmējums 6058 001 2008, 1/70 

domājamo daļu 3,77 ha platībā. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.  

 

14.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs)  

 

Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 16.12.2014. izsoles 

protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA, kas nodota 

atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 26.11.2014. (protokola nr. 25.&17.) „Par 

Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA 

atsavināšanu” un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. daļas 2. punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama 

īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu 1.daļas 2.punktu un 21.pantu 1.daļas 19.punktu, 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2014.gada 16.decembra pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas   

       VAZ 21213 NIVA izsoles rezultātus.  

2. Atbilstoši izsoles rezultātiem pārdot pašvaldības kustamo mantu vieglo automašīnu   

       VAZ 21213 NIVA valsts reģistrācijas numurs DC 7568 Aivaram Zdanovskim, kas    

       nosolījis augstāko cenu 594,40 EUR (pieci simti deviņdesmit četri eiro 40 centi). 

3. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam A. Z. kustamās mantas   

       pirkuma līgums ar Aglonas novada domi jānoslēdz nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu   

       apstiprināšanas. 

4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma sagatavošanu ir Aglonas novada domes jurists Deniss   
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       Kuzņecovs. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

15.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VW 

Caravelle atsavināšanu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 

novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 

noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 

transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.16.\7.\2014. vieglās automašīnas VW Caravelle nosacītā cena 

ir 1480,- EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit eiro 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 

punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes 

lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,       

       

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas   

            noteikto vieglās automašīnas VW Caravelle nosacīto cenu 1480,- Euro (viens tūkstotis   

            četri simti astoņdesmit eiro 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 

2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VW Caravelle izsoles   

      noteikumus. (Pielikumā) 

3. Sludinājumu par vieglās automašīnas VW Caravelle izsoli publicēt laikrakstā   

      „Ezerzeme”, „Vietējā” un Aglonas novada pašvaldības interneta mājas lapā   

      www.aglona.lv. 

4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli   

      sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 
 

16.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star atsavināšanu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 

novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 

noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 9.oktobra 

transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.11.\7.\2014. vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE STAR 
nosacītā cena ir EUR 980,00 (deviņi simti astoņdesmit eiro 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 

punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes 

http://www.aglona.lv/
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lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,      

   

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas   

            noteikto vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE STAR nosacīto cenu EUR 980,00   

            (deviņi simti astoņdesmit eiro 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 

2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE   

      STAR izsoles noteikumus. (Pielikumā) 

3. Sludinājumu par vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE STAR izsoli publicēt   

      laikrakstā „Ezerzeme”, „Vietējā” un Aglonas novada pašvaldības interneta mājas lapā   

      www.aglona.lv. 

4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli   

      sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

UAZ 3303 atsavināšanu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 

16.decembra izsoles protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ 3303, 

kas nodota atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 26.11.2014. (protokola nr. 25.&15.).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 

punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,        
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

 Atzīt par nenotikušu 16.12.2014. vieglās automašīnas UAZ 3303, valsts reģistrācijas 

numurs AV 3710,  izsoli, tā kā uz izsoli nav reģistrējis neviens pretendents.  

 Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ   

      3303 sākumcenu 268,80 EUR (divi simti sešdesmit astoņi eiro 80 centi) un noteikt ka tā   

      ir izsoles sākumcena, kas ir par 20% mazāka nekā ar Aglonas novada domes 26.11.2014.   

      lēmumu (protokola nr. 25.& 15.) apstiprinātā. 

 Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ 3303  atkārtotas   

      izsoles noteikumus. (Pielikumā) 

 Sludinājumu par vieglās automašīnas UAZ 3303 atkārtotu  izsoli publicēt laikrakstā   

      „Ezerzeme”, „Vietējā” un Aglonas novada pašvaldības interneta mājas lapā    

      www.aglona.lv. 

 Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu   

      izsoli sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

20.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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VOLVO S40 atsavināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 

16.decembra izsoles protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO S40, 

kas nodota atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 26.11.2014. (protokola nr. 25.&16.).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 

punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,        
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

 Atzīt par nenotikušu 16.12.2014. vieglās automašīnas VOLVO S40, valsts reģistrācijas 

numurs DZ 584,  izsoli, tā kā uz izsoli nav reģistrējis neviens pretendents 

 Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas   

      VOLVO S40 sākumcenu 345,60- EUR (trīs simti četrdesmit pieci eiro 60 centi) un   

      noteikt ka tā ir izsoles sākumcena, kas ir par 20% mazāka nekā ar Aglonas novada    

      domes 26.11.2014. lēmumu (protokola nr. 25.& 16.) apstiprinātā 

 Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO S40    

      atkārtotas izsoles noteikumus. (Pielikumā) 

 Sludinājumu par vieglās automašīnas VOLVO S40 atkārtotu  izsoli publicēt laikrakstā   

      „Ezerzeme”, „Vietējā” un Aglonas novada pašvaldības interneta mājas lapā   

             www.aglona.lv. 

 Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu   

      izsoli sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

17.§ 

Par Aglonas novada Bāriņtiesas adreses maiņu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

      Arhīvu likuma 4.panta 2.daļas 3.punkts – nosaka, ka institūcijai ir pienākums nodrošināt 

dokumentu glabāšanu institūcijas arhīvā vai akreditētā privātā arhīvā, nodrošinot dokumentu 

saglabāšanu un aizsardzību. Bāriņtiesas ir patstāvīgas, un tāpēc bāriņtiesai ir jāveido un jāuztur savu 

arhīvu. 

      Telpas pēc adreses Cirīšu iela 1B, Aglona, Aglonas novads, kurās atrodas Aglonas novada 

Bāriņtiesa, nav pielāgotas arhīva izveidošanai un uzturēšanai, 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, 

NOLEMJ: 

 

    1. Mainīt Aglonas novada Bāriņtiesas juridisko adresi no „Cirīšu iela -1B, Aglona, Aglonas   

        pagasts, Aglonas novads, LV - 5304” uz juridisko adresi „Jaunciema iela -35, Aglona,   

        Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV -5304” no 2015.gada 12.janvāra. 

    2. Uzdot Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Valentīnai Krīvānei līdz 2015.gada   

        12.janvārim organizēt Bāriņtiesas pārcelšanos uz lēmuma 1.punktā norādīto adresi.  

    3. Uzdot Aglonas novada domes juristam Denisam Kuzņecovam reģistrēt Aglonas novada   

        Bāriņtiesas juridiskās adreses maiņu Valsts ieņēmuma dienestā. 

    4. Uzdot Aglonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei ievietot Aglonas   

http://www.aglona.lv/
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        novada pašvaldības izdevumā un oficiālajā mājas lapā informāciju par Aglonas novada   

        Bāriņtiesas  juridiskās adreses maiņu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

                                                                                 18.§ 

Par SIA „Preiļu slimnīca” lūguma izskatīšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Izskatot jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, 2014.gada 10.decembra 

vēstuli Nr. 1.1.-18/326 par dzemdību nodaļas turpmākās darbības nodrošināšanu un projekta 

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103 (SIA “Preiļu slimnīca” ģimenes ārstu tīkla attīstība), projekta 

Nr. 3KPFI-15.3/115 (Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Preiļu slimnīca” vecajā slimnīcas ēkā) 

un projekta Nr. KPFI-15.3/122 (Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Preiļu slimnīca” slimnīcas 

ēkā) realizēšanu, kā arī RTG aparatūras iegādi, konstatēts: 

1. SIA „Preiļu slimnīca” valde lūdz pašvaldības 2015. gada budžetā paredzēt naudas līdzekļus 

SIA „Preiļu slimnīca”finansējumam (līdzekļi kredītu un to procentu atmaksai, dzemdību 

nodaļas uzturēšanai (papildus pie Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem), ģimenes ārstu 

prakses vietu uzlabošanas un energoefektivitātes projektu realizācijai) atbilstoši SIA „Preiļu 

slimnīca” dalībniekiem piederošo kapitāldaļu skaitam: Aglonas novada dome – 5,10% - Euro 

-13923. 

2. Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 – uzsākt 

Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu. 

3. Aglonas novada dome 2014.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 23 § 17 rīkot 

izsoli par Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu 

pārdošanu. 

4. Aglonas novada dome 2014.gada 26.novembrī pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 25 § 13 

apstiprināja noteikumus Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” 

kapitāldaļu pircēja noteikšanai izsolē. 

5. Sakarā ar augstāk minēto un to, ka Aglonas novada dome uzsākusi darbības, kas saistītas ar 

Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu pārdošanu un nav 

ieinteresēta ieguldīt līdzekļus SIA „Preiļu slimnīca”. 

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  

J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Atteikt SIA „Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt finansējumu (līdzekļi kredītu un to 

procentu atmaksai, dzemdību nodaļas uzturēšanai (papildus pie Nacionālā veselības 

dienesta līdzekļiem), ģimenes ārstu prakses vietu uzlabošanas un energoefektivitātes 

projektu realizācijai) EUR 13923 apmērā. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 

 

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.11:35. 

 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 

 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 8.janvārī. 

 

 

 


