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
2014.gada 24.janvārī

Nr.3

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Juris Butēvics, Lolita Solima,
Andris Girss, Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
juriste I.Klindžāne,
zemes lietu speciālists A.Streļčs,
UAC konsultante A.Bartuša,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pag. pārvaldes vad. P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma; praktikants: N.Auziņš.
Nepiedalās 2 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav zināms),
Igors Reščenko (neierašanās iemesls nav zināms).
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)
2. Par ēdināšanu izglītības iestādēs. (ziņo V.Lielcepure)
3. Par Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par Aglonas novada domes struktūru. (ziņo I.Poga)
5. Par saistošiem noteikumiem „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par Aglonas novada domes nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
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7. Par Aglonas novada domes noteikumiem „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo
D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas Sporta skolas direktora E.Urbanoviča iesniegumu. (ziņo I.Poga)
9. Par SIA „Baltijas Pērle” iesniegumu. (ziņo A.Bartuša)
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
12. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
13. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
14. Par Sociālā, izglītības un kultūras komitejā sagatavotajiem lēmumprojektiem (uz atsevišķām
lapām).
15. Par sporta pasākumiem 2014.gadā. (ziņo A.Pupics)
16. Par kultūras pasākumiem 2014.gadā. (ziņo D.Staškeviča)
17. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
18. Par grozījumiem skolu nolikumos (Priežmalas pamatskolas, Grāveru pamatskolas, Aglonas
vidusskolas, Aglonas PII, Direktoru padomes). (ziņo iestāžu vadītāji)
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 24.01.2014. iesniegums (kancelejā reģ.
24.01.2014., Nr.196), kurā tiek informēts, ka šī gada 24.janvārī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada
domes sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības
likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu
sabiedrības interešu ievērošanu”.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz izņemt no sēdes darba kārtības 18.jautājumu un novirzīt to
izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:






Par A.L. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 004 0302 Šķeltovas pagastā. (Pie 11.p. Par
zemes jautājumiem)
Par Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2013.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas rezultātiem. (Pie 11.p. Par zemes jautājumiem)
Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību informācijas precizēšanu. (Pie 11.p. Par zemes
jautājumiem)
Par maksas pakalpojumiem un produktu atkritumu izcenojumiem. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija)
Par zemes ierīkotāja A.Streļča ziņojumu. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību un
papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo
I.Poga)
2. Par ēdināšanu izglītības iestādēs. (ziņo V.Lielcepure)
3. Par Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par Aglonas novada domes struktūru. (ziņo I.Poga)
5. Par saistošiem noteikumiem „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par Aglonas novada domes nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada domes noteikumiem „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo
D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas Sporta skolas direktora E.Urbanoviča iesniegumu. (ziņo I.Poga)
9. Par SIA „Baltijas Pērle” iesniegumu. (ziņo A.Bartuša)
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
12. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
13. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
14. Par Sociālā, izglītības un kultūras komitejā sagatavotajiem lēmumprojektiem (uz atsevišķām
lapām).
15. Par sporta pasākumiem 2014.gadā. (ziņo A.Pupics)
16. Par kultūras pasākumiem 2014.gadā. (ziņo D.Staškeviča)
17. Par iepirkumu komisiju. (ziņo I.Poga)
18. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
18.1. Par maksas pakalpojumiem un produktu atkritumu izcenojumiem.
18.2. Par zemes ierīkotāja A.Streļča ziņojumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē:
„Administrācija un iestādes
Turpinājās darbs pie pašvaldības 2014. gada budžeta saskaņošanas ar visām nodaļu un struktūrvienību
vadītājiem.
Tiek veikta amatu kataloga precizēšana un amatu aprakstu aktualizēšana, saskaņā ar pieņemtajiem
štatu sarakstiem. Gatavojam līgumu grozījumus un vajadzīgos dokumentus, lai izpildītu pieņemtos
lēmumus attiecībā uz amatu aprakstiem.
Ir saņemts saskaņojums no SAC “Somerseta” arodbiedrības par veicamajām izmaiņām amatu sarakstā
un darba attiecību uzteikšanu.
Ar februāra mēnesi tiks mainīts BJBLPC “Strops” darba grafiks.
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.
Somersetas ielā 26, sakārtojām apkures cepļus, jo tie sen nebija kurināti, tagad pirmais īrnieks
pārcelsies no A.Broka ielas 3.
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Tika sniegtas atbildes uz KNAB pieprasījumiem.
Saņemts tiesas spriedums par līdzekļu piedziņu no SIA “KTK Mēbeles”.
Finanses
Tika apkopoti visu nodaļu struktūrvienību un iestāžu budžeta pieprasījumi 2014. gadam, saskaņoti ar
visiem nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, ir izlabotas kļūdas, neprecizitātes un sagatavots
2014. gada budžets.
Projekti
Turpinās darbs ar šādiem iepirkumiem:

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, tika noslēgts
līgums par šo pakalpojumu saņemšanu.
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, kuru laika apstākļu dēļ vairākkārt atlika, pašlaik tas ir plānots uz martu.
Komunālās un tehniskās lietas
Ir panākta vienošanās ar Latvijas Propāna gāzi, kura pārņems gāzes piegādes funkciju savā parziņā
(informacija mājaslapā www.aglona.lv).
Sakarā ar jaunajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, organizējam tikšanos ar mūsu novada
atkritumu apsaimniekošanas firmu “Dova”, kuri iesniedza jaunos tarifus, kur ir paredzēts cenas
paaugstinājums, sakarā ar to, ka ar gada sākumu ir palielināts dabas resursu nodoklis.
Tiek kārtota Jaunaglonas ūdens saimniecība, ūdenstorņa dokumentācija, reģistrācija uz Aglonas
novada domes vārda. Tika izstrādātas moritoringa programmas, pašlaik tiek veikta saskaņošana.
Pašvaldības teritorijā tika veikta skursteņu tīrīšana, pašlaik skursteņi darbojas.
Uzlikts informācijas baneris uz UAC centra ēkas.”
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto
lēmumu, laika posmā no 27.12.2013.g., izpildes gaitu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§
Par ēdināšanu izglītības iestādēs.
(ziņo V.Lielcepure)
Lai nodrošinātu Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3.-9. klašu audzēkņu bezmaksas
ēdināšanu - pusdienas 0.78 euro 1 skolēnam:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt finansējumu Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3.-9.klašu audzēkņu bezmaksas
ēdināšanas nodrošināšanai no pašvaldības 2014.gada budžeta 26514 euro apmērā saskaņā ar
Aglonas novada vispārizglītojošo skolu iesniegto informāciju par audzēkņu skaitu, EK kods
2363 ‘’ēdināšanas izdevumi”, tajā skaitā:
Aglonas vidusskolai 11300 euro;
Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai 2584 euro;
Priežmalas pamatskolai 4526 euro;
Šķeltovas pamatskolai 3406 euro;
Aglonas intemātvidusskolai 4698 euro
Kopā: 26514 euro
2. Bezmaksas ēdināšanu 3.-5.klasēm nodrošināt saskaņā ar 25.09.2013.domes lēmumu,
prot.Nr.19, &5: 3.klasei par periodu 2014.gada janvāris-maijs (no septembra tiek piešķirta
mērķdotācija no valsts); 4.-5.klasei 2014.gada janvāris-decembris.
3. Bezmaksas ēdināšanu 6.-9. klasēm nodrošināt, sākot ar 2014.gada 3.februāri.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam.
(ziņo V.Lielcepure)
3.1. Par Aglonas novada domes budžeta 2014.gadam apstiprināšanu.
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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Aglonas novada
domes budžets 2014.gadam”.
Par Aglonas novada domes budžetu 2014.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu

1.1. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada pamatbudžetu
ieņēmumos 3986517 euro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 393429
euro apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr. 1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS (3.aile).
Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada
sākumā) ir 4379946 euro);
1.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada pamatbudžetu
izdevumos 4194410 euro apmērā, aizņēmumu atmaksu 181980 euro apmērā, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikumu gada beigās 3556 euro apmērā saskaņā ar Pielikumu Nr.1
PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS (3.aile). Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 4379946 euro;
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1.3. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada speciālo budžetu (tajā
skaitā ziedojumi, dāvinājumi (ZD)) ieņēmumos 167964 euro apmērā, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikumu gada sākumā 21122 euro apmērā (tajā skaitā speciālā budžetā ieņēmumos
bez ZD 167964 euro) saskaņā ar Pielikumu Nr. 3-SB ‘’Speciālais budžets, 2014. gads’’ (11.aile).
Speciālā budžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada
sākumā) ir 189086 euro;
1.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada speciālo budžetu (SB)
(tajā skaitā ziedojumi, dāvinājumi (ZD)) izdevumos 188357 euro apmērā, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikumu gada beigās 729 euro (tajā skaitā speciālā budžeta izdevumos bez ZD
185674 euro, ZD budžetā 2683 euro) saskaņā ar Pielikumu Nr. 3-SB ‘’Speciālais budžets, 2014.
gads’’ (11.aile). Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums gada beigās) ir 189086 euro;
1.5. Pielikums Nr. 1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS, 2014.GADS un Pielikums Nr. 3-SB
‘’Speciālais budžets, 2014. gads’’ ir saistošo noteikumu Nr.1 ‘’ Aglonas novada domes budžets
2014. gadam’’ neatņemama sastāvdaļa.
1.6. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.1, tajā skaitā:
Pielikumu Nr. 1 PAMATBUDŽETS, KOPSAVILKUMS, 2014.GADS;
Pielikumu Nr. 3-SB SPECIĀLAIS BUDŽETS, 2014. gads
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
1.7.Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu tāmi
‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu tāmi ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’ pievienot
domes sēdes protokola pielikumos.
1.8. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību budžetu kopsavilkumu pa EKK (Pielikums Nr.4)
pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem
2014.gadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. 2014.gadā pašvaldības autoceļiem un ielām piešķirto mērķdotāciju un atlikumu izlietot:
1.1. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai:
-autoceļu uzturēšana ziemas apstākļos;
-seguma uzturēšana; (melnie, grants segumi);
-satiksmes organizācija;
-caurteku uzturēšana;
-ceļu kopšana;
-ceļu pārraudzība.
1.2. Pārējo izdevumu (saistīto ar autoceļu, ielu uzturēšanu) segšanai.
1.3. Ceļu, ielu rekonstrukcijai.
1.4. Autoceļu, ielu projektēšanai.
2. Apstiprināt Aglonas novada autoceļu, ielu fonda tāmi 2014.gadam:
2.1. 2014.gadā novada autoceļu ,ielu tīklā plānots veikt ielu rekonstrukcijas un ikdienas
uzturēšanas darbus:
-autoceļu uzturēšana ziemā;
-seguma uzturēšanas darbi ;
-caurteku uzturēšanas darbi;
-ceļu kopšanas darbi;
-satiksmes organizācijas darbi;
-ceļu pārraudzība.
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2.1.1. Ceļu un ielu rekonstrukcija.
2.1.2. Autoceļu un ielu projektēšana.
2.2. Plānotā mērķdotācija autoceļiem 2014.gadā
atlikums no 2013. gada
kopā ieņēmumi

- 165517 EUR
- 12150 EUR
- 177667 EUR

2.3. Autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanas ,rekonstrukcijas darbu tāme :
-autoceļu uzturēšana ziemā - 17216 EUR
-seguma uzturēšanas darbi – 41263 EUR
-caurteku uzturēšanas darbi- 12277 EUR
-ceļu kopšanas darbi
–10857 EUR
-satiksmes organizācijas darbi –2063 EUR
- ceļu, ielu rekonstrukcija
-21343 EUR
-ceļu pārraudzība
–686
EUR
Kopā:
105705 EUR
Pārējie izdevumi:
pamatlīdzekļu iegāde -14584 EUR
ceļu, ielu projektēšana -2988 EUR
darba alga
– 23869 EUR
degviela, eļļas
– 13660 EUR
autotransports, traktortehnika, motorzāģi remonts (pakalpojumi)– 1807 EUR
iekārtu, inventāra remonts -1707 EUR
sociālās iemaksas
– 5631 EUR
bankas pakalpojumi
– 71 EUR
elektroenerģija (ielu apgaismojums)- 2917 EUR
būvju, telpu uzturēšana (autoosta)- 214 EUR
pārējie administratīvie izdevumi (karjera Ancveriņi topogrāfija) – 711 EUR
sakaru pakalpojumi
– 171 EUR
rezerves detaļas, materiāli (tehnikas remontam)
-3557 EUR
grāmats, žurnāli
-75 EUR
Kopā:

71962 EUR

Kopā izdevumi

177667 EUR

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par Aglonas novada domes struktūru.
(ziņo I.Poga)
Izskatot jautājumu par Aglonas novada domes struktūras apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes struktūru. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par saistošiem noteikumiem „Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
(ziņo I.Klindžāne)
Izskatot Aglonas novada pašvaldības nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums”. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par Aglonas novada domes nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Aglonas novada domes nolikums „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” skatīts apvienotajā Finanšu
un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 11.12.2013. gada (sēdē protokola Nr 23. §2.).
Apvienotās komitejas locekļi, izskatot Aglonas novada domes nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada
pašvaldībā” projektu, izteica priekšlikumus korekciju veikšanai, izvērtējot debatēs izteiktos viedokļus un
priekšlikumus, tika precizēts nolikuma projekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2.
punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes nolikumu „Par atlīdzību Aglonas novada
pašvaldībā”. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par Aglonas novada domes noteikumiem „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Aglonas novada domes noteikumi „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un
izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” skatīti apvienotajā Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdē 11.12.2013. gada (sēdē protokola Nr 23. §9.).
Komitejā deputātu priekšlikums bija vienkāršot šos noteikumus, atbilstoši priekšlikumiem tika izstrādāti
noteikumi, vienkāršojot to saturu, kā arī tiem klāt tika pievienots ziedojumu (dāvinājumu) līguma projekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, 76. panta pirmās daļas 7. punktu, likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 8. panta pirmās daļas 2.
punktu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 12. pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes noteikumus „Par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā”.
(Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par Aglonas Sporta skolas direktora E.Urbanoviča iesniegumu.
(ziņo I.Poga)
Ņemot vērā Aglonas Sporta skolas direktora Edgara Urbanoviča iesniegumu un pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu; Izglītības likuma
17.panta 3.daļas 2.punktu; MK noteikumiem 965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 9.punktu;
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot no amata ar 27.01.2014. Aglonas Sporta skolas direktoru Edgaru Urbanoviču.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Poga informē, ka uz Aglonas Sporta skolas direktora amatu ir iesniegti 2 pieteikumi: Oļega Komara
14.01.2014. pieteikums un Diānas Vucānes 23.01.2014. pieteikums.
Debatēs piedalās: F.Pušņakovs.
Deputāti balso par Oļega Komara kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Ar 03.02.2014. iecelt Aglonas Sporta skolas direktora amtā Oļegu Komaru.
3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Izpilddirektorei Inetai Pogai nodrošināt Aglonas novada domes lēmuma iesniegšanu
Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai Valsts izglītības informācijas
sistēmā Izglītības iestāžu reģistrā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par SIA „Baltijas Pērle” iesniegumu.
(ziņo A.Bartuša)
2013. gada 16. decembrī Aglonas novada domē tika reģistrēts iesniegums (reģistrēts ar Nr.
2899) no SIA „Baltijas Pērle” pilnvarotās personas Oļega Dudarenoka ar lūgumu slēgt līgumu par
licencētas makšķerēšanas organizēšanu Jidausas ezerā.
Jidausas ezers ir privāta ūdenstilpe, kas pieder SIA „Baltijas Pērle”, bet zvejas tiesības tajā
pieder valstij.
1. MK noteikumi Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 31. punkts
nosaka: „Ezerus, kuros zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, zvejas tiesību izmantošanai var
iznomāt pašvaldības, informējot par to institūtu, bet citiem izmantošanas veidiem iznomā privāto
ūdeņu īpašnieks, informējot par to attiecīgo pašvaldību, vai ar tā atļauju — pašvaldība.”
2. MK noteikumi Nr.574 „Licencētās matierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4. punkts nosaka:
„Licencēto makšķerēšanu organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
attiecīgā ūdenstilpe, vai šādas pašvaldības pilnvarota juridiskā persona, vai pilnvarots ūdenstilpes
nomnieks, vai īpašnieks, kas ir noslēdzis atbilstošu līgumu ar pašvaldību par licencētās
makšķerēšanas organizēšanu.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļu 27. punktu; MK noteikumiem
Nr.574 „Licencētās matierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 4. punktu un MK noteikumi Nr.453
„Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 31. punktu:
Aglonas novada domes 24.01.2014. sēdes protokols Nr.3
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt Pilnvarojuma līgumu ar SIA „Baltijas Pērle” par licencētas amatierzvejas –
makšķerēšanas organizēšanu Jidausas ezerā 2014-2016. gada.
2. Par pieņemto lēmumu informēt Pārtīkas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu.
3. Noteikt, ka atbildīgs par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes jurists Deniss
Kuzņecovs.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par zivju nozveju.
(ziņo A.Bartuša)
12.1. Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu.
Izskatot IK „P.Bekišs”, reģ.nr. 41502023899, īpašnieks P.B. , juridiskā adrese – s.Mednieki,
Kastuļinas pag., Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 10.01.2014., Nr.75) par zušu
nozveju 2014.gadā privātā kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no
Ģeraņimovas Ilzas un pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 15.12.1998. MK
noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” un 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par zvejas limita zušu nozvejai 2014.g. izmantošanu, IK „P.Bekišs”,
reģ.nr. 41502023899, īpašnieks P.B., juridiskā adrese – s.Mednieki, Kastuļinas pag.,
Aglonas novads, kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km
no Ģeraņimovas Ilzas ar zušu murdu, kur sētas garums līdz 30 m.
2. Veikt samaksu pašvadībā par zvejas tiesību izmantošanu.
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.
12.2. Par S.R. iesniegumu.
Izskatot S.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 03.01.2014., Nr.13)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar
50 m garu zivju tīklu un vienu zivju murdu ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu, 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar S.R., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu zivju tīklu un vienu zivju murdu ne
vairāk kā 30 m lielu sētas garumu 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.
12.3. Par G.B. iesniegumu.
Izskatot G.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 13.01.2014., Nr.99)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ģeraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 30 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar G.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Ģeraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 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.
12.4. Par R.E. iesniegumu.
Izskatot R.E, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.01.2014., Nr. 414/1) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar R.E, personas kods, dzīves vieta,
Aglonas novads par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 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.

12.5. Par V.L. iesniegumu.
Izskatot V.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.01.2014., Nr. 414/6 par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
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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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.L., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Kalvišu ezerā ar vienu 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.
12.6. Par V.E. iesniegumu.
Izskatot V.E., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.01.2014., Nr. 414/7) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar vienu murdu, 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar V.E., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Kalvišu ezerā ar vienu murdu.
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.
12.7. Par I.R. iesniegumu.
Izskatot I.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.01.2014., Nr. 414/8) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Saviņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un murdu, 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar I.R., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saviļu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un ar vienu murdu.
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.
12.8. Par T.I. iesniegumu.
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Izskatot T.I., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.01.2014., Nr. 414/9) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar T.I., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 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.
12.9. Par V.B. iesniegumu.
Izskatot V.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.01.2014., Nr. 414/10) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar vienu murdu, 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar V.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saveļu ezerā ar vienu murdu.
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.
12.10. Par A. B. iesniegumu.
Izskatot A.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.01.2014., Nr. 414/11) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar A.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saveļu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
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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.
12.11. Par B.B. iesniegumu.
Izskatot B.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 07.01.2014., Nr. 414/12) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu murdu, 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar B.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.
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.
12.12. Par J.L. iesniegumu.
Izskatot J.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 08.01.2014., Nr. 414/13) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar J.L., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saveļu ezerā ar vienu 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.
12.13. Par T.B. iesniegumu.
Izskatot T.B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 09.01.2014., Nr. 414/15) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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.”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar T.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Saveļu ezerā ar vienu 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.
12.14. Par J.K. iesniegumu.
Izskatot J.K., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 10.01.2014., Nr. 414/16) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam ar J.K., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Kalvišu ezerā ar vienu 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.

10.§
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
(ziņo D.Kuzņecovs)
10.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.M.
L.M. 2013. gada 13. decembrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 2987) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu V.M. pēc adreses. V.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot L.M. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo
un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.M. p.k., pēc adreses, sakarā ar to, ka
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
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.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2. lpp./
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu D.M.
L.M. 2013. gada 13. decembrī iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 2987) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu D.M. pēc adreses. D.M. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot L.M. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo
un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D.M. p.k., pēc adreses, sakarā ar to, ka personai
nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
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.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā uz 2. lpp./
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.§
Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
11.1. Par R.T. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7642 004 0149 Aglonas pagastā.
Saņemts R.T. iesniegums (19.12.2013., Nr.2931) par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr. 7642 004 0149 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
R.T. īpašumu ar kadastra Nr. 7642 004 0149 ieguvusi pamatojoties uz 13.12.2013. noslēgto
dāvinājuma līgumu.
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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu: ”Bella Rossa” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7642
004 0149.
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 pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 005 0383 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
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Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.40. V.S. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 005 0541 un 6094 005 0543 . Savukārt, ar Aglonas novada
domes 27.11.2013. lēmumu Nr.8.3. noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai. Zemes vienības atradās
nekustamā īpašuma „Biseri” sastāvā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 005 0383, sastāvošam no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6094 005 0541 un 6094 005 0543, piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Biserlauki”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.3. Par G.N. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts G.N. iesniegums (02.01.2014., Nr.2) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0095 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 1,8 ha. Pēc
kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 1,3 ha.Uz zemes vienības atrodas G.N.
valdījumā esošas ēkas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0095 uz 1,3 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības G.N., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0095 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.
11.4. Par zemes vienību „Liepiņas” ar kadastra apzīmējumi 7642 009 0082 Aglonas 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.8.3.4. izbeigtas lietošanas tiesības N.I. uz zemes vienību „Liepiņas”ar
kadastra apzīmējumu 7642 009 0082. N.I. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. 26.07.2013. ar N.I. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Zemes
vienības kopplatība sastāda 2,8 ha. Zemes vienība nav apbūvēta.
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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Liepiņas” 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009
0082, piekrīt pašvaldībai.
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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.
11.5. Par A.M. iesniegumu krūmu izciršanai uz nekustamā īpašuma „Ezerkalni” Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.M. iesniegums (09.01.2014., Nr.72) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu novākšanai
no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Ezerkalni”, kadastra Nr.60940050110,
Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz
zemes vienības „Ezerkalni” ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0110 Šķeltovas pagastā,
zemes īpašniece: A.M., personas kods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.6. Par V.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Novinki” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts V.P. iesniegums (13.01.2014., Nr.101) par nekustamā īpašuma „Novinki” sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, uz
likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Novinki”, kadastra Nr.6094 001 0045, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0046.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Novinku meži” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 001 0046.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094
001 0046, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 001 0045 un 6094 001 0046
iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.7. Par A.L. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 004 0302 Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.L. iesniegums (23.01.2014., Nr.183) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.6094 004 0302 Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada domes 24.01.2014. sēdes protokols Nr.3
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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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Andželas” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 004 0302
Šķeltovas pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.8. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2013.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas rezultātiem.
Atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas izsniegtajam (saņemts 06.01.2014., Nr.29) Aglonas
novada pašvaldības zemju sarakstam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošo izslēdzamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 31.12.2013.g
no Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:
Zemes vienību skaits

Atkritušo zemju
kopplatība, ha

25

111,1376

Kopā

2. Apstiprināt sekojošo pievienojamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 31.12.2013.g
Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:
Zemes vienību skaits

Pievienojamo zemju
kopplatība, ha

23

82,658

Kopā

3. Apstiprināt sekojošo Aglonas novada pašvaldībai uz 31.12.2013.g. piederošo un piekrītošo
zemju inventarizācijas sarakstu kopsavilkumu:
Zemes vienību skaits

Kopplatība, ha

Zemes zem ēkām un būvēm

297

611,3335

Kultivētās zemes

393

Pārējās zemes

413

1303,4867

Kopā

1103

1820,3473
3735,1675

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.9. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību informācijas precizēšanu.
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Sakarā ar konstatētajām nepilnībām veicot inventarizāciju pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu, piešķirt nosaukumu sekojošām zemes vienībām:
Administratīvā teritorija,
pagasta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Precizētais zemes vienības
nosaukums

Grāveri
Aglona

6058 006 0095
7642 005 0264

Raginsku kapi
Starodvorjes kapi

2. Sakarā ar konstatētajām neatbilstībām NĪVKI sistēmas teksta un grafiskajā daļā,
precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām:
Administratīvā teritorija,
pagasta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Precizētā platība,
ha

Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts

7642 004 0581
7642 004 0590
7642 002 0032

0,16
0,26
3,2

3. Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7. punktu,precizēt zemes lietošanas mērķi sekojošām pašvaldības zemes
vienībām:
Administratīvā
teritorija, pagasta
nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Precizētais zemes lietošanas mērķis, kods

Grāveru pagasts

6058 006 0095

Grāveru pagasts

6058 005 0193

Grāveru pagasts

6058 006 3236

Grāveru pagasts

6058 005 0156

Grāveru pagasts

6058 003 0096

Grāveru pagasts

6058 002 0232

Grāveru pagasts

6058 001 0079

Grāveru pagasts

6058 002 0242

Grāveru pagasts

6058 003 0014

Grāveru pagasts

6058 005 0202

Grāveru pagasts

6058 005 3022

Grāveru pagasts

6058 006 0135

Kapsētu teritorijas un ar tā saistīto ceremoniālo ēku
un krematoriju apbūve, kods 0907
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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Grāveru pagasts

6058 006 0390

Grāveru pagasts

6058 006 0391

Grāveru pagasts

6058 006 3236

Kastuļinas pagasts

6072 007 0194

Kastuļinas pagasts

6072 001 0035

Kastuļinas pagasts

6072 004 0086

Kastuļinas pagasts

6072 004 0137

Kastuļinas pagasts

6072 005 0195

Kastuļinas pagasts

6072 006 0113

Kastuļinas pagasts

6072 006 0208

Kastuļinas pagasts

6072 007 0137

Kastuļinas pagasts

6072 008 0107

Kastuļinas pagasts

6072 008 0167

Kastuļinas pagasts

6072 008 0179

Kastuļinas pagasts

6072 008 0199

Šķeltovas pagasts

6094 002 0105

Šķeltovas pagasts

6094 003 0040

Šķeltovas pagasts

6094 003 0069

Šķeltovas pagasts

6094 003 0142

Šķeltovas pagasts

6094 003 0145

Šķeltovas pagasts

6094 003 0147

Šķeltovas pagasts

6094 003 0175

Šķeltovas pagasts

6094 003 0227

Šķeltovas pagasts

6094 003 0281

Šķeltovas pagasts

6094 003 3140

Šķeltovas pagasts

6094 003 3201

mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā
esošo ūdeņu teritorijas, kods 0302
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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Šķeltovas pagasts

6094 004 0201

Šķeltovas pagasts

6094 004 0207

Šķeltovas pagasts

6094 004 0305

Šķeltovas pagasts

6094 004 0314

Šķeltovas pagasts

6094 005 0147

Šķeltovas pagasts

6094 005 0173

Šķeltovas pagasts

6094 005 0358

Šķeltovas pagasts

6094 005 0408

Šķeltovas pagasts

6094 005 0466

Šķeltovas pagasts

6094 005 0526

Šķeltovas pagasts

6094 005 0545

Šķeltovas pagasts

6094 005 0548

Šķeltovas pagasts

6094 005 0555

Šķeltovas pagasts

6094 006 0177

Aglonas pagasts

7642 001 0020

Aglonas pagasts

7642 002 0032

Aglonas pagasts

7642 002 0060

Aglonas pagasts

7642 002 0192

Aglonas pagasts

7642 004 0529

Aglonas pagasts

7642 004 0550

Aglonas pagasts

7642 006 0142

Aglonas pagasts

7642 009 0082

Aglonas pagasts

7642 009 0086

Aglonas pagasts

7642 010 0197

Aglonas pagasts

7642 011 0222

Aglonas pagasts

7642 004 0457

mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve,
kods 0903
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4. Precizēt eksplikāciju sekojošām pašvaldības zemes vienībām:
Administratīvā
Kadastra
Precizētā zemes vienības eksplikācija,
teritorija, pagasta
apzīmējums
ha
nosaukums
kopplatība
pļavas
meži
Pārējās
zemes
Grāveru pagasts
60580010079
2,0
0,8
1,2
Grāveru pagasts
60580012011
1,6
1,4
0,2
5,6
Grāveru pagasts
60580012065
5,6
Grāveru pagasts
60580020237
0,7
0,5
0,2
Grāveru pagasts
60580020292
1,8
1,8
Grāveru pagasts
60580030014
4,1
4,1
Grāveru pagasts
60580030107
0,6
0,5
0,1
Grāveru pagasts
60580030115
1,6
1,0
0,6
Grāveru pagasts
60580032015
18,8
15,0
3,8
Grāveru pagasts
60580033020
2
2,0
Grāveru pagasts
60580050202
0,5
0,5
Grāveru pagasts
60580052009
4,3
2,5
1,8
Grāveru pagasts
60580060103
7,7
6,7
1,0
Grāveru pagasts
60580053022
4,9
2,9
3,0
Grāveru pagasts
60580060359
1,5
1,2
0,3
Grāveru pagasts
60580060391
23,5
7,5
16,0
Kastuļinas pagasts
60720020086
3,3
3,3
Kastuļinas pagasts
60720040137
1,1
0,3
0,5
0,3
Kastuļinas pagasts
60720050152
2,2
2,0
0,2
Šķeltovas pagasts
60940030142
7,2
0,5
5,7
1,0
Šķeltovas pagasts
60940040314
1,5
1,5
Šķeltovas pagasts
60940050408
6,7
1,0
5,0
0,7
Šķeltovas pagasts
60940050466
1,7
1,7
Šķeltovas pagasts
60940050548
8,7
2,0
6,0
0,7
Šķeltovas pagasts
60940050453
4
3,5
0,5
Šķeltovas pagasts
60940053232
2,2
2,2
Šķeltovas pagasts
60940053453
1,62
1,62
Šķeltovas pagasts
60940053482
2,6
2,6
Šķeltovas pagasts
60940053556
5
5,0
Šķeltovas pagasts
60940053576
1
0,8
0,2
Šķeltovas pagasts
60940053588
1,7
1,7
Aglonas pagasts
76420020032
3,2
0,2
2,5
0,5
Aglonas pagasts
76420020060
1,7
1,7
Aglonas pagasts
76420020192
0,87
0,87
Aglonas pagasts
76420040459
4,3
4,3
Aglonas pagasts
76420040529
0,5
0,5
Aglonas pagasts
76420040550
3,9
0,9
3,0
Aglonas pagasts
76420040581
0,16
0,1
0,06
Aglonas pagasts
76420040590
0,26
0,2
0,06
Aglonas pagasts
76420040628
1,1
0,9
0,2
Aglonas pagasts
76420050211
1,5
1,5
Aglonas pagasts
76420050273
0,5
0,5
-
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Aglonas pagasts
Aglonas pagasts

76420060142
76420100199

2,6
8,9

-

2,6
8,0

0,9

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par sociālajiem jautājumiem.
(ziņo Ā.Perševica)
13.1.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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu: EUR 826.29
(Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
13.2.1. Par I.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/61 no
09.01.2014.) no I.B., 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt I.B. vienreizējo sociālo pabalstu EUR 142,29.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2.2. Par T.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts T.B. iesniegums (Nr.1-11/81
no 13.01.2014.) 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 T.B. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina tiesības pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.Pagarināt T.B. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Kastuļinas
pagasta sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada
31.jūlijam.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2.3. Par pabalsta apmēru audžuģimenēm.
Izskatot jautājumu par pabalsta apmēru audžuģimenēm, kurās ievietoti Aglonas novada bērni,
konstatēts: pabalsta apmērs audžuģimenēm no 2009. līdz 2013.gadam Aglonas novadā bija noteikts LVL
100,00 mēnesī. Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai
- uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei.
Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez
vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar novada domi par bērna ievietošanu
audžuģimenē.
Pamatojoties uz 19.12.2006. MK noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt pabalsta apmēru audžuģimenēm no 2014.gada 1.janvāra EUR 170,74 apmērā
mēnesī viena audžuģimenē ievietota bērna uzturēšanai.
2. Noteikt vienreizējā pabalsta apmēru audžuģimenei līdz EUR 106,72 apģērba un mīkstā
inventāra iegādei nepieciešamības gadījumā, ievietojot bērnu audžuģimenē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2.4. Par grozījumiem Aglonas novada 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.
(ziņo I.Klindžāne)
Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta ceturto daļu,
19.12.2006. MK noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi",

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem
Aglonas novada 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā””. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par Sociālā, izglītības un kultūras komitejā sagatavotajiem lēmumprojektiem.
14.1. Par Priežmalas pamatskolas direktora amatu.
(ziņo O.Šatilovs)
Izskatot jautājumu par Priežmalas pamatskolas direktora amatu, konstatēts:
No 2013.gada 15.novembra Priežmalas pamatskolas direktora vietas izpildītāja pienākumus pilda Sandra
Rakova, pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības izpilddirektores Inetas Pogas rīkojumu Nr.7-1/132
(2013.gada 14.novembrī).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta
trešās daļas 2.punktu, MK 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas
kārtība”,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iecelt Priežmalas pamatskolas direktora amatā Sandru Rakovu, personas kods, no
2014.gada 3.februāra.
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2. Desmit darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā iesniegt lēmumu Izglītības kvalitātes
valsts dienestā izmaiņu veikšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas iestāžu reģistrā.
3. Saskaņot lēmumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada pašvaldības izpilddirektore
Ineta Poga.
5. Atcelt Aglonas novada domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.22, § 8, otro punktu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par sporta pasākumiem 2014.gadā.
(ziņo H.Streiķe)
Izskatot Aglonas novada sporta organizatora A.Pupica iesniegto Aglonas novada sporta pasākumu
plānu 2014.gadam,
Debatēs piedalās: F.Pušņakovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada sporta pasākumu plānu 2014.gadam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par kultūras pasākumiem 2014.gadā.
(ziņo H.Streiķe)
Izskatot Aglonas Kultūras centra vadītājas D.Staškevičas iesniegto Aglonas novada kultūras
pasākumu plānu 2014.gadam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada kultūras pasākumu plānu 2014.gadam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Par iepirkumu komisiju.
(ziņo I.Poga)
Sakarā ar to, ka Aglonas novada dome izsludināja pieteikšanos vakancei Aglonas novada
domes Iepirkumu komisijas locekļa amatā, 17.01.2014. tika reģistrēts (Nr.142) Veltas Mizovskas
pieteikums komisijas locekļa amatam.
Pamatojoties uz „Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma” 3.1. un 3.2. punktu,
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Veltu Mizovsku Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas
locekļa amatā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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18.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
18.1. Par maksas pakalpojumiem un produktu atkritumu izcenojumiem.
(ziņo I.Poga)
18.1.1. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas internātvidusskolā.
2014.gada 15. janvārī tika saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums
„Par maksas pakalpojumiem” reģ. nr. 115, ar lūgumu akceptēt Aglonas internātvidusskolas maksas
pakalpojumus euro ar PVN.
Iepriekš Aglonas internātvidusskolas maksas pakalpojumi tika apstiprināti Ārkārtas sēdē
(protokola Nr. 15. & 14. no 14.10.2009.).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g.)
apakšpunktu;
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā (protokola Nr. 15. & 14. no
14.10.2009.) un apstiprināt Aglonas internātvidusskolas sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumus sekojošā redakcijā:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pakalpojumu nosaukums
Maksa par apkuri
Automašīnas LT-46 izmantošana 1 km
Autotransporta dīkstāve 1 stunda
Aktu zāles noma semināriem ar aparatūru 1 stunda
Aktu zāles noma semināriem bez aparatūras 1 stunda
Aktu zāles noma atpūtas pasākumiem diennakts
Aparatūras noma 1 stunda
Ēdnīcas noma atpūtas pasākumiem bez pakalp.dienn.
Ēdnīcas noma atpūtas pasākumiem ar pakalp.dienn.
Naktsmītnes dienesta viesnīcā 1d/n ar gultas veļu
Naktsmītnes dienesta viesnīcā 1 d/n bez gultas veļas
Kopētāja izmantošana A4 lapas kopēšanai no vienas puses
Kopētāja izmantošana A3 lapas kopēšanai no vienas puses
Dokumentu iesiešana A4 līdz 50 lapām
Dokumentu iesiešana A4 51 – 100 lapām
Dokumentu iesiešana A4 101 – 200 lapām
Faksa nosūtīšana Latvijas robežās 1 lapa
Faksa saņemšana 1 lapa
Pārtikas atkritumi 1 kg

Cena EUR ar
PVN
1.22 €
0.47 €
1.42 €
17.07 €
8.54 €
71.14 €
11.38 €
99.60 €
170.74 €
5.69 €
2.85 €
0.07 €
0.14 €
1.42 €
1.71 €
2.85 €
0,14 €
0.07 €
0,04 €

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.1.2.Par produktu atkritumu izcenojumiem.
Iepirkuma cenas galvenajiem produktiem (EUR par 1 kg)
Vidēji 2013.g.
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Kartupeļi
Makaroni
Maize
Baltmaize
Cūkgaļa

0,25
1,45
0,93
1,11
3.22

Tā kā galvenais produkts, kas paliek pārtikas atkritumos ir kartupeļi, ir priekšlikums pārtikas atkritumu
cenu noteikt 20% apmērā no 0,25 Eur. Tas sastāda 0.04 EUR /kg.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt produktu atkritumu izcenojumus Aglonas izglītības iestādēs un
SAC „Aglona” 0.04 EUR/kg (t.sk. PVN).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.2. Par zemes ierīkotāja A.Streļča ziņojumu.
(ziņo AStreļčs)
Atbilstoši 04.11.2013. rīkojumam Nr.3-2/105 „Par atbildīgo personu pašvaldības mežaudžu apjoma un vērtības
noteikšanai”, A.Streļčs sniedz sekojošo informāciju:
1) Pašvaldības zemju inventarizācija veikta pēc stāvokļa uz 01.12.2013. atbilstoši 06.01.2014.
saņemtajiem VZD datiem, bet inventarizācija par decembra mēnesi veikta atbilstoši novada domes
pieņemtajiem lēmumiem.
Aglonas novada pašvaldībai ar dažādu juridisko statusu pieder un piekrīt kopsummā: 3735,1675 ha
zemes, kas sastāv no 1103 zemes vienībām, t.sk. zemesgrāmatā nostiprinātas 102 zemes vienības
418,1340 ha platībā, kas sastāda ~ 9% no zemes vienību kopskaita un ~ 11% no kopplatības.
2) gada laikā kopš pēdējās inventarizācijas no pašvaldības bilances atkritušas 25 zemes vienības 111,1376
ha platībā un pievienotas -23 zemes vienības 82,6580 ha platībā, katra izmaiņa pamatota ar attiecīgu
novada domes lēmumu vai citu administratīvo aktu.
3) Pašvaldības zemes, saskaņā ar grāmatvedības un zvērinātā revidenta uzskaites prasībām, sadalītas trīs
pamatgrupās:
- 1. Grupa „Zemes zem ēkām un būvēm” – ieskaitītas apbūvētas zemes vienības uz kurām
atrodas dažādas juridiskas piederības ēkas un būves, kopsummā: 611,3335 ha zemes, kas
sastāv no 297 zemes vienībām;
- 2. Grupa „Kultivētās zemes” – ieskaitītas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vadoties no
noteiktā zemes lietošanas mērķa un no zemes vienības eksplikācijas, kopsummā: 1303,4867 ha
zemes, kas sastāv no 393 zemes vienībām;
- 3. Grupa „Pārējās zemes” – ieskaitītas visas atlikušās zemes, kuras attiecīgi nav iekļautas 1. un
2. grupā, t.i. meža zemes, zemes zem ceļiem, kapi, ūdeņi, u.c., kopsummā: 1820,3473 ha
zemes, kas sastāv no 413 zemes vienībām.
4) Atbilstoši Valsts kontroles prasībām par mežaudzes uzskaiti, atsevišķi izveidota apakšgrupa „Meža
zemes”. Apakšgrupā ieskaitītas :
- zemes vienības kurām ir veikta meža inventarizācija un izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns (mežā
ir bijis taksators) neatkarīgi no iepriekš noteiktās piederības pamatgrupai;
- zemes vienības no 3.grupas „Pārējās zemes”, kurām pēc VZD reģistrētajiem datiem vai saskaņā ar
pašvaldības lēmumiem ir noteikts zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība un zemes vienības
eksplikāciju, visu vai lielāko daļu no tās, sastāda mežs vai krūmi.
Apakšgrupas kopsumma sastāda: 727,64 ha zemes ,t.sk. 509,70 ha mežs, kas sastāv no 162 zemes
vienībām, t.sk. zemesgrāmatā nostiprinātas 19 zemes vienības 178,07 ha platībā, kas sastāda ~ 12% no
zemes vienību kopskaita un ~ 24,5% no kopplatības.
4.1. Kadastrāli uzmērītas (neskaitot Z.gr. reģistrētās) vēl ir 41 zemes vienība.
Lai veiktu atlikušo 102 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu nepieciešami aptuveni
naudas līdzekļi 58 300 EUR (40 800LVL) apmērā.
4.2. Meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāns izstrādāts 54 zemes vienībām.
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Lai veiktu atlikušo 108 zemes vienību meža inventarizāciju nepieciešami aptuveni
naudas līdzekļi 8 200 EUR (5740LVL) apmērā.
Naudas līdzekļi aprēķināti aptuveni – telefoniski aptaujājot attiecīgo darbu izpildītājus.

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai zemes ierīkotāja A.Streļča ziņojumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:50.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 27.janvārī.
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