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 28.maijā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Osvalds Šatilovs
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Aleksandrs Dimpers,
Feoktists Pušņakovs, Vadims Krimans, Igors Reščenko,
Juris Butēvics (no plkst.15:00), Andris Girss (līdz plkst.17:40).
Nepiedalās 1 Aglonas novada domes deputāts: Helēna Streiķe (atvaļinājumā).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
juristi I.Klindžāne, D.Kuzņecovs,
UAC konsultante A.Bartuša,
zemes ierīkotājs A.Streļčs,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
transporta nodaļas vadītājs D.Zukuls,
grāmatvede M.Lazdāne,
Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāji: E.Viļuma, L.Sondore.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
1.1. Pabalsti.
1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
2. Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās
izlietošanas projektu. (ziņo V.Lielcepure)
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3. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par mācību literatūras un un mācību līdzekļu iegādei paredzētā valsts budžeta finansējuma
sadali Aglonas novada skolām 2014.gadam. (ziņo M.Lazdāne)
5. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par sasniegumiem
2013/.2014. māc.g. (ziņo I.Poga)
6. Par nolikumu „Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”. (ziņo
V.Lielcepure)
7. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. V. (ziņo D.Kuzņecovs)
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P. B. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. Š. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam O.Šatilovam. (ziņo
D.Kuzņecovs)
13. Par automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)
14. Par automašīnas iegādi Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls,
V.Lielcepure)
15. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 28.05.2014. iesniegums (lietvedībā reģ.
28.05.2014., Nr.1269), kurā tiek informēts, ka šī gada 28.maijā 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 vadītājs O.Šatilovs informē, ka 5.jautājumam „Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un
treneru prēmēšanu par sasniegumiem 2013/.2014. māc.g.” (ziņo I.Poga, V.Lielcepure) ir iesniegts
lēmumprojekta labojums un šo jautājumu izskatīt kā 3.jautājumu, bet 3.jautājumu izskatīt kā
5.jautājumu.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs informē, ka 8.jautājumam „Par zemes jautājumiem” 19.p. ir iesniegts
lēmumprojekta labojums.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:









Par J.Š. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
Par J.T. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
Par F.R. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
Par V.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Smiltainīši” sadalīšanai Šķeltovas pagastā. (ziņo
A.Streļčs). ( Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie
16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.g. 12. – 15.augusta
svētkos. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par Aglonas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam īstenošanu. (ziņo I.Valaine) (Pie
16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija)
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Deputāta V.Krimana priekšlikums ir nobalsot par izsludināto sēdes darba kārtību un 5.jautājumu
„Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par sasniegumiem 2013/.2014.
māc.g.” pārcelt kā 1.jautājumu un 15.jautājumu „Par Aglonas novada domes izpilddirektores
I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi” pārcelt kā 2.jautājumu, un par papildus jautājumiem
balsot par katru jautājumu atsevišķi.
Deputāts I.Reščenko iebilst, ka par izsludināto sēdes darba kārtību nav jābalso.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtības grozīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Grozīt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. 5.jautājumu „Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par
sasniegumiem 2013/.2014. māc.g.” pārcelt kā 1.jautājumu.
2. 15.jautājumu „Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par
pieņemto lēmumu izpildi” pārcelt kā 2.jautājumu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem „Par
J.Š. iesniegumu”, „Par J.T. iesniegumu”, „Par F.R. iesniegumu”. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju
nozveju)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par J.Š. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
2. Par J.T. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
3. Par F.R. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 7.p. Par zivju nozveju)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par V.B.
iesniegumu nekustamā īpašuma „Smiltainīši” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.” (ziņo A.Streļčs). ( Pie
8.p. Par zemes jautājumiem)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par V.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Smiltainīši” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
(ziņo A.Streļčs). ( Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p.
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo
D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.g. 12. – 15.augusta
svētkos.” (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.g. 12. –
15.augusta svētkos. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
Aglonas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam īstenošanu.” (ziņo I.Valaine) (Pie 16.p.
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 3 (A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs);
pret – 2 (V.Krimans, L.Solima); atturas – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko), neapstiprina jautājuma
„Par Aglonas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam īstenošanu” iekļaušanu sēdes
darba kārtībā.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par
komunālo maksājumu parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) (Pie 16.p. Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par sasniegumiem
2013/.2014. māc.g. (ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
2. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu
izpildi. (ziņo I.Poga)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās
izlietošanas projektu. (ziņo V.Lielcepure)
5. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
6. Par mācību literatūras un un mācību līdzekļu iegādei paredzētā valsts budžeta
finansējuma sadali Aglonas novada skolām 2014.gadam. (ziņo M.Lazdāne)
7. Par nolikumu „Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”. (ziņo
V.Lielcepure)
8. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. V. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P. B. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. Š. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam
O.Šatilovam. (ziņo D.Kuzņecovs)
14. Par automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls,
V.Lielcepure)
15. Par automašīnas iegādi Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls,
V.Lielcepure)
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
(ziņo D.Kuzņecovs)
16.2. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.g.
12. – 15.augusta svētkos. (ziņo D.Kuzņecovs)
16.3. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
1.§

Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par sasniegumiem
2013/.2014. māc.g.
(ziņo I.Poga, V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu (apstiprināts domes
sēdē 28.03.2014., protokols Nr.7, § 7),
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt:
1.1. Aglonas vidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa EUR
1370,00; (Saraksts pielikumā)
1.2. Aglonas internātvidusskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa
EUR 620,00; (Saraksts pielikumā)
1.3. Aglonas bazilikas kora skolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā
summa EUR 300,00; (Saraksts pielikumā)
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1.4. Priežmalas pamatskolas apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa
EUR 100,00; (Saraksts pielikumā)
1.5. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu, kopējā summa EUR 40,00.
(Saraksts pielikumā)

Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures iesniegtais precizētais lēmumprojekts:
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, ‘’Likuma par
budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, un:
1) izglītības iestāžu iesniegtajiem precizējumiem sarakstos „Par skolēnu un pedagogu prēmēšanu
2013./2014.mācību gadā”’;
Skola

Apstiprināts
plāns

Atlikums uz
01.04.2014.

Aglonas vidusskola
Aglonas internātvidusskola
Aglonas bazilikas kora
skola

4415
2150
344

Prēmijām
iztrūkstošā
nepieciešamā summa
summa
3023
3240
217
1340
1340
300
300

Priežmales pamatskola
Grāveru pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Kopā

923
570
999
9401

0
86
192
4941

480
310
1960
7630

480
224
1768
2689

Aglonas novada dome nolemj:
Veikt labojumus Aglonas novada domes 2014.gada budžeta grozījumu projektā:

1) Palielināt izglītības iestāžu budžetu skolēnu prēmēšanai (FKK 09.219)
Aglonas vidusskola
Priežmalas pamatskola
Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra
(Kudrjašova) Grāveru
Pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Kopā

EK kods 2239
2239

summa 217 euro
480 euro

2239
2239
2239

Samazināt budžeta līdzekļu
atlikumu gada beigās
F22010000 AB

224 euro
1768 euro
2689 euro

-2689

2) Saskaņā ar šī lēmuma 1) punktu, Finanšu nodaļai labot budžeta grozījumu projekta
Pielikumu Nr.2-Pārvaldes un budžeta kopsavilkuma Pielikumu Nr.1 „Pamatbudžets
(kopsavilkums), 2014.gads” pa ekonomiskās klasifikācijas un funkcionālo kategoriju
klasifikācijas kodiem, atbilstoši labot projektu par budžeta grozījumiem.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, D.Vanags, F.Pušņakovs, A.Girss.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lielcepures sagatavotais lēmumprojekts, saņemts Aglonas novada
domē 28.05.2014., Nr.1267, nav izskatīts nevienā komitejā - ne Finanšu komitejā, ne Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un nav neviena izvērtējuma no izpilddirektores, vai no
jūsu darba grupas, vai no Direktoru padomes, kam, cik un kāpēc.”
Deputāti balso
lēmumprojektu.

par

Finanšu

nodaļas

vadītājas

V.Lielcepures

iesniegto

precizēto

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, ‘’Likuma par
budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, un:
1) izglītības iestāžu iesniegtajiem precizējumiem sarakstos „Par skolēnu un pedagogu prēmēšanu
2013./2014.mācību gadā”’;
Skola

Apstiprināts
plāns

Atlikums uz
01.04.2014.

Aglonas vidusskola
Aglonas internātvidusskola
Aglonas bazilikas kora
skola

4415
2150
344

Prēmijām
iztrūkstošā
nepieciešamā summa
summa
3023
3240
217
1340
1340
300
300

Priežmales pamatskola
Grāveru pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Kopā

923
570
999
9401

0
86
192
4941

480
310
1960
7630

480
224
1768
2689

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt labojumus Aglonas novada domes 2014.gada budžeta grozījumu projektā:
1.1.

Palielināt izglītības iestāžu budžetu skolēnu prēmēšanai (FKK 09.219)

Aglonas vidusskola
Priežmalas pamatskola
Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra
(Kudrjašova) Grāveru
Pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Kopā

EK kods 2239
2239

summa 217 euro
480 euro

2239
2239
2239

Samazināt budžeta līdzekļu
atlikumu gada beigās
F22010000 AB

224 euro
1768 euro
2689 euro
- 2689

1.2. Saskaņā ar šī lēmuma 1.1. punktu, Finanšu nodaļai labot budžeta grozījumu
projekta Pielikumu Nr.2-Pārvaldes un budžeta kopsavilkuma Pielikumu Nr.1
„Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads” pa ekonomiskās klasifikācijas un
funkcionālo kategoriju klasifikācijas kodiem, atbilstoši labot projektu par budžeta
grozījumiem.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§

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
Maija mēnesī tika publicēti:
saistošie noteikumi „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-2016.gadā”;
Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikums.
Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona”
nodošanu Aglonas novada pašvaldībai, bija nosūtīta vēstule izglītības ministrijai, taču atbilde uz
mūsu vēstuli vēl joprojām nav saņemta.
Joprojām veicam degvielas normu noteikšanu visām tehnikas vienībām, tiek veikti noteikumos
paredzētie kontrolbraucieni un noteikta faktiskā patēriņa norma.
Finanses
Ir sagatavoti budžeta grozījumi, ņemot vērā pašreizējo budžeta izpildi un saņemtās „Cirīšu HES ”
dividendes.
Sakarā ar to, ka tika pārbaudīti bezcerīgie parādnieki ir iesniegs apstiprināšanai saraksts par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
Sakarā ar to, ka aprīlī beidzas līgums par skolu datorprogrammu licencēm, tika apzināti visi datori,
kam nepieciešamas MsWindows Office akadēmiskās licences. Maijā tika iegādātas nepieciešamās
licences, sagatavoti budžeta grozījumi šajā jautājumā.
Sagatavota atskaite par degvielas patēriņa analīzi.
Projekti
Turpinās darbs ar šādiem iepirkumiem:
Iepirkums AND 2013/21/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā.
Pieņemts lēmums, ir noslēgts līgums ar būvētāju un būvuzraugu, jau divas nedēļas notiek būvdarbu
uzsākšanas darbi, bija divas tikšanās ar būvētājiem, uzraugiem un pašvaldības pārstāvjiem.
Iepirkums AND/2014/06 „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde,
ekspertīze un autoruzraudzība” 16. aprīlī izsludināts.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 22. maija plkst.17.00 Plānotais lēmuma
pieņemšanas datums – 2014.gada 27. maijs
Iepirkums AND 2014/07/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciemā, II
kārta
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 30.jūnijā
Iepirkums AND 2014/09/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas ciemā, II
kārta
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 30.jūnijā
Iepirkums AND/2014/11 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 10. jūnijā
AND/2014/10 Malkas iepirkums
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Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014. gada 10. jūlijs
Tiek gatavoti iepirkuma nolikumi pārtikas iegādei nākamajam periodam, elektroenerģijas iegādei
un atkritumu apsaimniekošanai.
Komunālās un tehniskās lietas
Notiek teritorijas sakārtošanas darbi, zāles pļaušana apstādījumu sakārtošana;
Veicām visā novadā malkas krājumu inventarizāciju, malkas krājumi ir pietiekami apkures sezonas
uzsākšanai, lielākai daļai iestāžu un struktūrvienību malkas pietiks līdz šī gada beigām.
Pabeigts remonts Sporta halles kanalizācijas sistēmai.
Veicam ugundrošības un apsardzes sistēmu sakārtošanu un pieslēgšanu centrālajai pultij.”
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.15:00.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Izpilddirektore apgalvo, ka visi darba līgumi noslēgti, izmantojot to
nosacījumu, ka līdz 3 mēnešiem ir pārbaudes laiks.”
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums” 73.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 25.04.2014.g., izpildes gaitu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§

Par sociālajiem jautājumiem.
(ziņo Ā.Perševica)
3.1.Pabalsti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu: EUR 728,24.
(Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3.2.1. Par L.F. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/412 no
14.04.2014.) no L.F. deklarētā dzīves vieta, par
vienreizējo sociālo pabalstu.
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Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt L.F. vienreizējo sociālo pabalstu EUR 142,29 apmērā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.2.Par D.S. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/481 no
12.05.2014.) no D.S., deklarētā dzīves vieta, 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 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt D.S.i īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā,
Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada
31.decembrim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.3.Par A.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts A.B. iesniegums (Nr.1-11/484),
ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Priežmalā, Ilzes iela 18/1/10, Kastuļinas pagastā, Aglonas
novadā.
Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt A.B. dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes iela 18/1/10,
Kastuļinas pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.4. Par B.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/480 no
09.05.2014.) no B.G., deklarētā dzīves vieta, ar lūgumu piešķirt sociālo istabu Ilzas ielā Priežmalā,
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 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt B.G. sociālo dzīvokli Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 31.decembrim.
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.5. Par J.V. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/509 no
13.05.2014.) no J.V., deklarētā dzīves vieta: Aglonas pagasts, Aglonas novads, ar
lūgumu piešķirt sociālo istabu Ilzas ielā Priežmalā, 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 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt J.V. sociālo dzīvokli Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 31.decembrim.
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§

Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās
izlietošanas projektu.
(ziņo V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar SIA Cirišu HES dalībnieku sapulces lēmumu 1/2014 no 16.04.2014., Aglonas novada
pašvaldība kā SIA Cirišu HES kapitāldaļu turētāja saņēmusi dividendēs par 2013.gadu summu 119521 EUR.
Likuma Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešā daļa nosaka - Ja
pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, tās kapitāla daļām atbilstošās dividendes ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā. “ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 2.panta pirmā daļa paredz – Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos
aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likums “ Par pašvaldību
budžetiem” nosaka budžeta izlietošanas un budžeta grozījumu izstrādāšanas prasības (28.pants)
Pamatojoties uz likuma “ Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešo daļu,
“ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2.panta pirmo daļu un
3.pantu, likuma “ Par pašvaldību budžetiem” 28.pantu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt no SIA “Cirišu HES” saņemto dividenžu plānotās izlietošanas projektu (pielikums Nr.1).
Iestrādāt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos
Pielikumā Nr.1 uzrādītajā apmērā pa iestādēm, struktūrvienībām un projektiem 119521 EUR
kopsummā.
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Debatēs piedalās: L.Solims, V.Krimans.
L.Solima – Finanšu komitejas sēdē tika runāts par brīvpusdienu piešķiršanu bērnudārza bērniem,
bet šo summu aprēķini nav redzami plānoto dividenžu izlietojuma projekta tabulā.
V.Lielcepure lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu uz sēdes beigām, lai varētu veikt šo summu
aprēķinus.
Deputāti vienojas atlikt jautājuma „Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā
ieskaitīto dividenžu plānotās izlietošanas projektu” izskatīšanu uz sēdes beigām.
Deputāti vienojas atlikt jautājuma „Par 2014.gada budžeta grozījumiem” izskatīšanu uz
sēdes beigām.
6.§

Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzētā valsts budžeta finansējuma
sadali Aglonas novada skolām 2014.gadam.
(ziņo M.Lazdāne)
Pamatojoties uz IZM 07.04.2014. rīkojumu Nr.192 „Par mācību līdzekļu un mācību
literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam” un MK 17.09.2013.
noteikumiem Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu
izdošanu un iegādi izglītības iestādēm”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt piešķirtā finansējuma sadali Aglonas novada izglītības iestādēm:
1.1. Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei piešķirtā finansējuma sadale
Aglonas novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs 2014.gadam

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Skolas nosaukums
Aglonas vidusskola
Grāveru pamatskola
Priežmalas pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Aglonas PII
Kopā novadā

Skolēnu
skaits
02.09.2013.
166
28
49
38
0
281

5 -6
gad.
0
7
16
11
40
74

Izglītojamie
kopā
02.09.2013.
166
35
65
49
40
355

Finansējums
kopā
3138
662
1229
926
756
6711

t.sk.
mācību
literatūra
600
300
229
526
156
1811

mācību
līdzekļi
2538
362
1000
400
600
4900

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§

Par nolikumu „Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”.
(ziņo V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir izņemt no nolikuma 4.27.p. grāmatvežu norādītās likmes.
V.Krimans iebilst, ka nolikumā ir ierakstītas Finanšu nodaļu darbinieku tiesības, bet nav ierakstīti
pienākumi.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „V.Lielcepure apbgalvo, ka ir pienākumi.”
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Deputāti balso par nolikuma 4.27.punkta precizēšanu sekojošā redakcijā: „Aglonas novada domes
un tās institūciju grāmatvedības uzskaiti un ekonomistu pienākumus veic Aglonas novada domes
amatu sarakstu ietvaros apstiprinātie Finanšu nodaļas darbinieki.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt nolikuma „Nolikums par grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu”
4.27.punktu sekojošā redakcijā: „Aglonas novada domes un tās institūciju
grāmatvedības uzskaiti un ekonomistu pienākumus veic Aglonas novada domes amatu
sarakstu ietvaros apstiprinātie Finanšu nodaļas darbinieki.”
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes finanšu nodaļas nolikumu „Par grāmatvedības
organizāciju un kārtošanu”. (Pielikumā)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§

Par zivju nozveju.
(ziņo A.Bartuša)
8.1. Par V.B. iesniegumu.
Izskatot V. B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.05.2014., Nr. 1051) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam
ar zivju tīklu 30 m garu un 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V. B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m
garu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par V.B. iesniegumu.
Izskatot V. B., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.05.2014., Nr. 1051) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Okras ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu 30 m garu un 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
Aglonas novada domes 28.05.2014. sēdes protokols Nr.11
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A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Okras ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.3. Par M.V. iesniegumu.
Izskatot M.V., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 28.04.2014. Nr. 1004 par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar M. V., personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Ciriša ezerā ar vienu
50 m garu tīklu un vienu zivju murdu ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu pašpatēriņam.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.4. Par K.L. iesniegumu.
Izskatot K.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.04.2014., Nr. 4-14/61 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar K. L., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.5. Par V.I. iesniegumu.
Izskatot V.I., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 29.04.2014., Nr. 4-14/62) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu un 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.”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V. I., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un ar vienu murdu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.6. Par z/s „Ostrov” iesniegumu.
Izskatot z.s „Ostrov”, reģ.nr. 45901000890, īpašnieks G. G. , juridiskā adrese – Ostrovas muiža, Kastuļinas
pag., Aglonas nov., iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 20.05.2014., Nr. 1174) par lūgumu slēgt zvejas tiesību
nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai komercdarbībai ar zivju tīklu 50 m garumā,
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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2014. gadam ar z.s „Ostrov”, reģ.nr.
45901000890, īpašnieks G. G. , juridiskā adrese – Ostrovas muiža, Kastuļinas pag., Aglonas
nov., par zivju nozveju Užuņu ezerā ar 50 m garu tīklu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.7. Par J.Š. iesniegumu.
Izskatot J. Š., personas kods, dzīves vieta, paziņojumu (kancelejā reģistrēts 23.05.2014., Nr. 2013), ka
izmantos zvejas tiesības privātajā Lapsiņas ezerā ar zivju tīklu 15 m, pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” un uz 15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos
ūdeņos”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai par daļēja zvejas limita izmantošanu J. Š., personas kods, dzīves vieta,
privātajā Lapsiņas ezerā ar zivju tīklu 15 m.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.8. Par J.T. iesniegumu.
Izskatot J. T., personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 23.05.2014., Nr. 1212) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu,
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
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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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J. T., personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Užuņu ezerā pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu.
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.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.9. Par F.R. iesniegumu.
Izskatot F. R., personas kods, dzīves vieta,(kancelejā reģistrēts 26.05.2014., Nr. 1229) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu,
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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar F.R., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Dubuļu ezerā pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§

Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
9.1. Par ZS Ezerkalni iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts ZS Ezerkalni īpašnieka J.M. iesniegums (08.05.2013. Nr.1076) par adreses piešķiršanu
jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0026 Kastuļinas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un

atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi jaunbūvei – gaļas pārstrādes ceham, kura atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6072 003 0026: - „Ezermājas”, Lejas Butkāni, Kastuļinas pag.,
Aglonas nov., LV 5685.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2. Par V.I. iesniegumu nekustamā īpašuma „Krūmiņi” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts V.Iliško pilnvarotās personas V.E. iesniegums (28.04.2014., Nr.994) par viņam
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piederošā nekustamā īpašuma „Krūmiņi” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas
pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, un uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7. punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, kadastra Nr.6094 006 0064 sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0065.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Apšu Krūmiņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0065.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0065, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt 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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar R.D. Grāveru pagastā.
Saņemts R.D. iesniegums (14.04.2014., Nr.4-14/55) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar R. D. 24.11.2008. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008 iznomāšanu līdz 31.12.2033. R.D. atsakās no tālākas zemes
iznomāšanas.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar R. D., personas kods, deklarētā
adrese, uz 1/70 domājamo daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jazinkas
ezers” ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2008.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.S. Grāveru pagastā.
Saņemts A.S. iesniegums (14.04.2014., Nr.4-14/57) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar A. S. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6058 006 0181 iznomāšanu līdz 31.12.2019. A.S. atsakās no tālākas zemes
iznomāšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar A. S., personas kods, deklarētā
adrese., uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006
0181.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.5. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar J.P. Grāveru pagastā.
Saņemts J.P. iesniegums (14.04.2014., Nr.4-14/56) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar J. P. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0384 iznomāšanu līdz 31.12.2019. J.P. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar J. P., personas kods, deklarētā
adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0384.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.6. Par E.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts E.P. iesniegums (15.04.2014., Nr.4-14/58) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības E. P., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību: 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0032,
1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0232,
0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0414,
5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0384,
un uz daļu , t.i. uz 2,5 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0391
Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.7. Par I.Š. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts I.Š. iesniegums (08.05.2014., Nr.1075) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
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A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības I. Š., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0169 Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.8. Par J.V. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.V. iesniegums (30.04.2014., Nr.1031) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas
līguma pagarināšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar J.V. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 011 0201, iznomāšanu Aglonas pagastā līdz 29.04.2014..
J.V. lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas ar J.V., personas kods, deklarētā adrese, 30.04.2009. noslēgtajā lauku
apvidus zemes nomas līgumā.
1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2009.gada 30.aprīli un ir spēkā līdz 2024.gada
30.aprīlim.”
2. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām lauku apvidus zemes nomas līgumā.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.9. Par ZS Ziemeļi K iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts ZS Ziemeļi K īpašnieka N.P. iesniegums (23.04.2014., Nr.942) par nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā uz pašvaldībai piekrītošām zemēm.
Konstatēts:
Uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0037 Šķeltovas pagasta
padome bija noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu ar O. D. līdz 01.04.2019. O. D.
03.11.2009. mirusi. Uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003
0191 Šķeltovas pagasta padome bija noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu ar U. G. līdz
01.04.2024. U. G. 17.01.2010. mirusi.
Iesniegumi no iespējamajiem mantiniekiem par zemes nomas tiesību izmantošanu nav saņemti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģ. Nr.41501024505, adrese: Šķeltovas pag.,
Aglonas nov., uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
5,42 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 004 0037,
0,6 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 003 0191,
Šķeltovas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.10. Par ZS Zundi iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts ZS Zundi īpašnieka P.V. iesniegums (15.05.2014., Nr.1130) par nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā uz pašvaldībai piekrītošām zemēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Zundi, reģ. Nr.41501007971, adrese: Zundi, Andrupenes
pag., Dagdas nov., uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,0 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6072 003 0154, Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 002 0167 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420020167 Aglonas pagasta
Rutulišķos atrodas divu stāvu daudzdzīvokļu māja ar palīgēkām. Zeme nav kadastrāli uzmērīta,
nekustamajam īpašumam nav piešķirts nosaukums un nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis.
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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt nosaukumu: ”Rutuļi” pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.7642 002 0167 Aglonas pagastā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve ( kods 0701) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0167.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.12. Par L.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Cerības” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.S. iesniegums (12.05.2014., Nr.1090) par viņai piederošā nekustamā īpašuma
„Cerības” 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Cerības”, kadastra Nr.7642 004 0035 sadalīšanai, atdalot
atsevišķi zemes vienību 0,5085 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0509.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mežlīči” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0509.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.13. Par B.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Egļu Mājas” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts B.K. pilnvarotās personas L. S. iesniegums (13.05.2014., Nr.1102) par viņam piederošā
nekustamā īpašuma „Egļu Mājas” 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Egļu Mājas”, kadastra Nr.7642 004 0050 sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76420090006.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Eglīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 009 0006.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.14. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 002 0022 Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 24.02.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6058 002 0242 un 6058 003 0097 piekrīt pašvaldībai.
Zemes vienības sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Kuzmiči” sastāvā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
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2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 002 0022, sastāvošam no zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0242 un 6058 003 0097, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Kuzmiņi”.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.15. Par VZD iesniegumu „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”.
Saņemts VZD iesniegums (25.03.2014., Nr.654) „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām
zemes vienībām”.
Konstatēts:
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts kadastra
informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, par
kurām bija jāpieņem pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes nodošanu rezerves
zemes fondā, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts vai pieņemtais lēmums nav juridiski
korekts.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu un 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības piekrīt pašvaldībai:
Administratīvā teritorija, pagasta
Kadastra apzīmējums
nosaukums
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
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6094 002 0113
6094 004 0185
6094 004 0186
6094 004 0187
6094 004 0287
6094 004 0289
6094 004 0297
6094 005 0397
6094 005 0555
6094 005 3588
6094 005 3589
6094 006 0225
6072 005 0261
6072 007 0187
6058 004 0150
6058 004 0322
7642 001 0073
7642 001 0132
7642 004 0588
7642 009 0019
7642 011 0056
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Aglonas pagasts

7642 011 0093

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.16. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu.
Konstatēts:
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar dažādu statusu.
Sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība atšķiras
no kadastra kartē iezīmētās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās atšķirības robežas,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām:
1. Administratīvā
teritorija, pagasta
nosaukums
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts

Kadastra apzīmējums

Precizētā platība,
ha

6058 002 0100
6058 002 0132
6058 002 0152
6058 002 0237
6058 004 0209
6058 004 0218
6058 004 0226
6058 004 0309
6058 004 0352
6058 004 0372
6058 004 0376
6058 004 0391
6058 004 0402
6058 004 0406
6058 005 0098
6058 005 0201
6058 005 0215
6058 006 0373
6058 006 0384
6072 005 0261
6072 001 0089
6072 001 0200
6072 001 0226
6072 003 0153
6072 004 0134
6072 005 0199
6072 005 0203
6072 005 0209
6072 005 0255
6072 005 0258

2,00
0,25
0,47
0,57
0,50
1,42
0,25
1,11
0,54
0,04
0,21
1,20
0,72
0,54
0,37
0,83
0,58
0,79
0,86
0,14
1,42
0,25
6,98
1,22
0,22
5,05
1,15
0,66
0,25
0,37

Aglonas novada domes 28.05.2014. sēdes protokols Nr.11

- 23 -

Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts

6072 005 0294
6072 005 0296
6072 005 0351

0,14
0,17
0,40

Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Aglonas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts

6072 005 0358
6072 005 0359
6072 005 0360
6072 006 0088
6072 006 0136
6072 006 0151
6072 006 0173
6072 007 0041
6072 007 0080
6072 007 0081
6072 007 0194
6072 008 0107
6072 008 0133
7642 001 0246
7642 002 0196
7642 004 0304
7642 004 0508
7642 004 0517
7642 004 0572
7642 005 0273
7642 008 0072
7642 010 0028
7642 010 0088
7642 011 0087
6094 001 0075
6094 002 0039
6094 002 3082
6094 003 0086
6094 003 0171
6094 003 3235
6094 004 0064
6094 004 0074

0,63
0,65
0,62
0,52
0,50
0,85
1,64
3,97
0,25
0,29
0,25
1,07
0,30
0,47
1,31
0,58
0,07
0,14
0,25
0,39
2,32
2,73
0,32
11,87
9,60
0,04
0,90
0,75
2,02
0,27
1,57
1,84
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Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts

6094 004 0297
6094 004 3264
6094 005 0159
6094 005 0172
6094 005 0173
6094 005 0390
6094 005 0423
6094 005 0461
6094 005 0555
6094 005 3287
6094 005 3314
6094 005 3433
6094 006 0137
6094 006 0200

4,38
5,13
0,93
0,44
0,42
2,61
0,08
0,07
0,89
0,43
10,71
0,59
4,03
2,87

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.17. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 004 0279 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.9. izbeigtas lietošanas tiesības Aglonas bazilikas
draudzei uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0279. Aglonas bazilikas draudzei piedāvāts
izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no Aglonas
bazilikas draudzes par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0279 nav apbūvēta. Zemes vienības kopplatība sastāda 1,8 ha.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0279,
ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.18. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 004 0419 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.4. izbeigtas lietošanas tiesības A. K. uz zemes vienību
Jaunciema ielā 11, Aglonā, ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0419. A.K. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no A.K. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0419 atrodas
A.K. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Zemes vienības kopplatība sastāda 1,78 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība 1,78 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642
004 0419, piekrīt pašvaldībai.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.19. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7642 010 0034, 7642 010 0106 un 7642 010 0158 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.5 izbeigtas lietošanas tiesības L. J. uz zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 010 0034, 7642 010 0106 un 7642 010 0158.
L.J. iesniegusi pašvaldībai Aglonas pagasta zemes komisijas 14.05.1997. lēmumu Nr.302 par
īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi 20,0 ha platībā, zemes vienību kadastra
apzīmējumi: 7642 010 0034, 7642 010 0106 un 7642 010 0158.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.5. (sēdes prot. Nr.7).
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7642 010 0034, 7642 010 0106,
7642 010 0158, NĪVKI sistēmā reģistrējamas kā daļēji mantojamā zeme ar izpirkšanas
tiesībām.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.20. Par M.O. iesniegumu nekustamā īpašuma „Mači” sadalīšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts M.O. iesniegums (20.05.2014., Nr.1162) par viņam piederošā nekustamā īpašuma
„Mači” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mači”, kadastra Nr.6072 005 0137 sadalīšanai, atdalot
atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0137.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Melnači” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6072 005 0137.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.21.Par V.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Smiltainīši” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
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Saņemts V.B. iesniegums (26.05.2014., Nr.1227) par viņam piederošā nekustamā īpašuma
„Smiltainīši” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu šķeltovas 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 8 balsīm: par – 7 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Smiltainīši”, kadastra Nr.6094 002 0123
sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001
0090.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Smiltēni” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 001 0090.
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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. V.
(ziņo D.Kuzņecovs)
M. A. 2014. gada 11. martā iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 512) par ziņu anulēšanu par
deklarēto dzīvesvietu A. V. pēc adreses. A.V. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses, likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot M. A. 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 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. V. 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./
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P. B.
(ziņo D.Kuzņecovs)
V. B. 2014. gada 11. martā iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 511) par ziņu anulēšanu par
deklarēto dzīvesvietu P.B. pēc adreses. P.B. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses,
likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot V. B. 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 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu P. B. 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./
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. Š.
(ziņo D.Kuzņecovs)
M. S. 2014. gada 14. martā iesniedza iesniegumu (reģistrēts Nr. 569) par ziņu anulēšanu par
deklarēto dzīvesvietu V. Š. pēc adreses. V. Š. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses, likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot M. S. 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 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. Š. 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./
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka nākošais izskatāmais jautājums attiecas uz sēdes vadītāju O.Šatilovu, ir jāizvēlas
sēdes vadītājs.
Deputāts I.Reščenko par sēdes vadītāju izvirza deputāti L.Solimu.
Deputāte L.Solima par sēdes vadītāju izvirza deputātu I.Reščenko.
Deputāts I.Reščenko atsauc savu kandidatūru.
Deputāti balso par L.Solimas kandidatūru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.Apstiprināt par sēdes vadītāju jautājuma 13. § „Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājas vietniekam O.Šatilovam” izskatīšanā deputāti Lolitu Solimu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdi turpina vadīt deputāte L.Solima.
13.§
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Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam O.Šatilovam.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Izskatot Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Osvalda Šatilova 2014.gada 22.maija
iesniegumu (reģ. Nr.1194 no 22.05.2014.) par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu,
Debatēs piedalās: I.Reščenko.
No balsošanas sevi atstādina O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (L.Solima, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Osvaldam Šatilovam
apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu: četras kalendārās nedēļas no 2014.gada
02.jūnija līdz 2014.gada 02.jūlijam (ieskaitot).
L.Solima paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājas vietnieks O.Šatilovs.
16.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 31 zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas
2014.gada 16.maijā pieprasījumu Nr.01819/031/2014-NOS (reģ. nr. 1199 no 22.05.2014.),
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu,
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu,
Debatēs piedalās: P.Bekišs, I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Euro 62,01
(sešdesmit divi euro, 01 euro centi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 2014.gada
2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma „Stidziņas” Kastuļinas pagasts,
Aglonas novads, (kadastra numurs 6072 004 0115), īpašnieka Z. D. p.k.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.2. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.g.
12. – 15.augusta svētkos.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Saņemts Aglonas Bazilikas ieniegums (26.05.2014. reģ. nr. Nr.1236) par ielu tirdzniecības
organizēšanu 2014.g. 12.-15.augusta svētkos.

Izskatījusi Aglonas Bazilikas ieniegumu (26.05.2014. reģ. nr. Nr.1236), pamatojoties uz
12.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un Aglonas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas
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novadā”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, J.Butēvics, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut ielu tirdzniecības organizēšanu Aglonas Bazilikai, reģ.nr. 90000284884, adrese:
Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas novads, uz Aglonas bazilikas draudzei piederošās zemes
(saskaņā ar pievienoto shēmu) laika posmā no 2014. gada 12.augusta līdz 2014. gada 15.
augustam Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā, nosakot par
atbildīgo amatperosonu Elvīru Ugaini.
2. Aglonas Bazilika kā ielu tirdzniecības organizators nodrošina kārtību tirdzniecības
organizēšanas vietā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību" 23.3. apakšpunktu.
3. Nodeva no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§

Par automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām.
(ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)
Saņemts transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegums (10.04.2014., Nr.833), kurā lūdz
izskatīt jautājumu par jaunas vieglās automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām.
Automašīna aizstās pašreiz ekspluatācijā esošo, stipri nolietoto Mitshubishi Space Star, V.r.Nr. EF9387, automašīnu. Transportlīdzeklis nepieciešmas ikdienišķo Aglonas novada domes un Aglonas
novada pagastu pārvalžu pamatfunkciju veikšanas nodrošinājumam.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Iegādāties vieglo automašīnu Aglonas novada vajadzībām līdz 35000 EUR vērtībā.
2. Finansēšanas avots – aizņēmums no Valsts kases.
3. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru.

Debatēs piedalās: J.Butēvics, F.Pušņakovs, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko.
O.Šatilova priekšlikums ir papildināt lēmumprojektu ar 4.p.: „Iepirkumu speciālistam sagatavot
nolikumu līdz kārtējai Finanšu komitejas sēdei.”
V.Krimana priekšlikums ir noraidīt sagatavoto lēmumprojektu, bet izskatīt sekojošo: „Uzlikt par
pienākumu iepirkumu speciālistam sagatavot nolikumu.”
Deputātu diskusijās izskan dažādi viedokļi un priekšlikumi šajā jautājumā.
V.Krimana priekšlikums ir juristam sagatavot lēmumprojektu.
Deputāti vienojas - novada domes juristam sagatavot lēmumprojektu un jautājumu izskatīt
vēlāk.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs izsludina sēdes pārtraukumu.
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Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina izskatīt 14.jautājumu.
14.§

Par automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām.
(ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)
Novada domes jurists D.Kuzņecovs ziņo par sagatavoto lēmumprojektu:
1.Izsludināt iepirkumu procedūru vieglās automašīnas iegādei Aglonas novada pašvaldības vajadzībām.
2.Finansēšanas avots – aizņēmums no Valsts kases.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, pieaicināt iepirkumu speciālistu uz Finanšu
komitejas sēdi.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (L.Solima, A.Girss, F.Pušņakovs,
V.Krimans); pret – nav; atturas – 3 (O.Šatilovs, A.Dimpers, I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, pieaicināt iepirkumu speciālistu Mārtiņu Butēvicu uz
Finanšu komitejas sēdi.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§

Par automašīnas iegādi Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām.
(ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemts transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegums (10.04.2014., Nr.832), kurā lūdz izskatīt
jautājumu par jaunas vieglās automašīnas iegādi Šķeltovas pagasta pārvaldei. Automašīna aizstās pašreiz
ekspluatācijā esošo, stipri nolietoto VW Caravelle, v.r.Nr. FE - 1136, automašīnu. Transportlīdzeklis
nepieciešmas ikdienišķo Aglonas novada un pirmām kārtām Šķeltovas pagasta pamatfunkciju veikšanas
nodrošinājumam.
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Iegādāties vieglo automašīnu Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām līdz 35000
EUR vērtībā.
2. Finansēšanas avots – aizņēmums no Valsts kases.
3. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru.

Deputāti balso par jautājuma izskatīšanas atlikšanu.
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (L.Solima, A.Girss, F.Pušņakovs,
V.Krimans); pret – nav; atturas – 3 (O.Šatilovs, A.Dimpers, I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, pieaicināt iepirkumu speciālistu Mārtiņu Butēvicu uz
Finanšu komitejas sēdi.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
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Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās
izlietošanas projektu.
(ziņo V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar SIA Cirišu HES dalībnieku sapulces lēmumu 1/2014 no 16.04.2014., Aglonas novada
pašvaldība kā SIA Cirišu HES kapitāldaļu turētāja saņēmusi dividendēs par 2013.gadu summu 119521 EUR.
Likuma Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešā daļa nosaka - Ja
pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, tās kapitāla daļām atbilstošās dividendes ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā. “ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 2.panta pirmā daļa paredz – Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos
aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likums “ Par pašvaldību
budžetiem” nosaka budžeta izlietošanas un budžeta grozījumu izstrādāšanas prasības (28.pants)
Pamatojoties uz likuma “ Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešo daļu,
“ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2.panta pirmo daļu un
3.pantu, likuma “ Par pašvaldību budžetiem” 28.pantu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt no SIA “Cirišu HES” saņemto dividenžu plānotās izlietošanas projektu (pielikums Nr.1).
Iestrādāt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos
Pielikumā Nr.1 uzrādītajā apmērā pa iestādēm, struktūrvienībām un projektiem 119521 EUR
kopsummā.

Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure informē par veiktajiem aprēķiniem dividenžu plānotajā
izlietošanas projektā par 3 variantiem (par brīvpusdienām ar vienreizēju ēdināšanu, par
brīvpusdienām ar divreizēju ēdināšanu un brīvpusdienām ar trīsreizēju ēdināšanu).
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Girss, A.Buiniča, P.Bekišs, I.Reščenko, F.Pušņakovs.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu uz Finanšu komitejas sēdi.
L.Solimas priekšlikums ir piešķirt brīvpusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuri
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Aglonas novadā.
Deputāti balso par deputātes L.Solimas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 3 (L.Solima, J.Butēvics, F.Pušņakovs);
pret – nav; atturas – 5 (O.Šatilovs, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko), neapstiprina
L.Solimas priekšlikumu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par deputāta V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 3 (O.Šatilovs, L.Solima, F.Pušņakovs), neapstiprina
V.Krimana priekšlikumu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 4 (O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko,
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F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3 (A.Girss, A.Dimpers, J.Butēvics), neapstiprina
sagatavoto lēmumprojektu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
5.§

Par 2014.gada budžeta grozījumiem.
(ziņo V.Lielcepure)
Sagatavotais lēmumprojekts:
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, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.__ „ 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 grozījumus
ieņēmumos 248920 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4235437
euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 393429 euro. Pamatbudžeta ieņēmumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 4628866 euro;
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumus
izdevumos 133146 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4327556
euro, aizņēmumu atmaksa 294484 euro (aizdevumu atmaksas palielinājums grozījumos 112504 euro),
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus 3270 euro), sastāda 6826 euro. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
4628866);
1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2014.gads’’(2.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’
(3.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem
projektiem atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 6.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2Pārvaldes 6.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu
7.ailē.
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi”.
2. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014.gads’’;
Lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu projektu
‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, grozījumus
ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un projektiem „Ieņēmumu
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un izdevumu tāmes grozījumi” , kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes pamatbudžetā
‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2014.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Girss plkst.17:40.
V.Lielcepure jautā deputātiem – sakarā ar to, ka netika apstiprināts dividenžu izlietojuma projekts,
kādā pozīcijā iekļaut saņemtās dividentes - „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai „Atlikums
gada beigās”?
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
V.Krimans – saņemtās dividentes iekļaut pozīcijā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un
projektam „Skolēnu darbs vasarā” līdzfinansēto summu novirzīt no dividenžu naudas.
Deputāti vienojas – Finanšu nodaļas vadītājai V.Lielcepurei pārstrādāt lēmumprojektu „Par
2014.gada budžeta grozījumeim” un jautājumu izskatīt vēlāk.
16.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.3. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.
(ziņo I.Klindžāne)
No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Izskatot jautājumu par komunālo maksājumu parādu dzēšanu Grāveru un Kastuļinas pagastos,
konstatēts,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Dzēst komunālo maksājumu parādu par summu EUR 269,37, sakarā ar
dzīvokļu īrnieku nāvi.
N.p.k. Vārds, uzvārds
Summa EUR
Miršanas gads, pagasts
1

S. B.

4,27

2009.; Kastuļinas

2

S. N.

93,34

2012.; Kastuļinas

3

Z. K.

117,96

2010.; Kastuļinas

4

V. F.

53,8

2011; Grāveru

2. Dzēst komunālo maksājumu parādu par summu EUR 731,56, pamatojoties uz to, ka
parāda piedziņa nav iespējama (nav bijuši noslēgti līgumi par ūdens piegādes
pakalpojuma saņemšanu). Ar piedziņu saistītie izdevumi pārsniedz parāda summas,
līdz ar to parāda piedziņa nav lietderīga.
N.p.k Vārds, uzvārds
.

Summa EUR

Pagasts, periods Piezīmes

1

L. O.

36,99

No
2006.g. Dzīvoklis privatizēts, mainījies
Kastuļinas
īpašnieks, līgums nav bijis
parakstīts.

2

V. R.

4,55

No
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Kastuļina

īpašnieks, līgums
parakstīts.

nav bijis

3

A. P.

38

No
2010; Sociālais dzīvoklis, līgums nav
Kastuļina
parakstīts, īrnieks ārzemēs.
Dzīvoklis tukšs.

4

N. N.

29,88

No
2007; Dzīvoklis privatizēts, šobrīd
Kastuļina
tukšs,
līgums
nav
bijis
parakstīts.

5

J. I.

8,85

01.01.2009.
31.12.2009.
Grāveru

- Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķins pēc lēmuma. Dzīvoklī
neviens nedzīvo, nav deklarēts,
dzīvo Daugavpilī

6

I. I.

40,92

01.01.2005.31.12.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu,
deklarētā dzīves vieta ir Rīgā,
dzīvoklī neviens nedzīvo un
nav deklarēts

7

V. I.

57,06

01.01.2007.31.10.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu,
deklarētā dzīves vieta ir Rīgā,
no 2010. gada ir līgums un ir
uzstādīts ūdens skatītājs

8

I. S.

178,88

01.01.2007.31.12.2009.
Grāveru

Līguma nav, māja pieder
pašvaldībai, bet oficiāli nekādu
dokumentu nav, tagad
Skorodihina dzīvo Grāveru
pagastā, cita vietā.

9

S. P.

72,13

01.08.2007.31.10.2009.
Grāveru

Pašvaldības īpašums, līguma
nav, aprēķināts saskaņā ar
lēmumu, bija deklarēts, bet
dzīvoja cita vietā. no 2010.
gada ir deklarēts Dagdas
novadā

10

O.E.

22,69

01.08.2007.31.10.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu

11

J .P.

58,38

01.07.2007.31.12.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu

12

A. S.

8,92

01.01.2009.01.07.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu,
no 2004. gada ir deklarēts
Rēzeknes novadā

13

V. P.

57,18

01.07.2009.01.11.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu

14

O. B.

47,8

01.07.2007.01.11.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu
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15

Pareizticīgo
māja

draudzes 21,46

01.07.2007.01.11.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu

16

A. S.

21,22

01.08.2007.01.01.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
pastāvīgi tur dzīvo, bet no
01.01.2009. ūdens ir atslēgts

17

V. A.

5

01.01.2009.01.11.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu,
no 01.11.2009. ūdens ir
atslēgts.

18

A. V.

21,65

01.01.2007.01.11.2009.
Grāveru

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,
aprēķināts saskaņā ar lēmumu,
no 2010. gada ir deklarēts Rīgā

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs izsludina sēdes pārtraukumu.
Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina izskatīt jautājumu
grozījumiem.”

5.§ „Par 2014.gada budžeta

Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē ir atgriezies deputāts J.Butēvics.
5.§

Par 2014.gada budžeta grozījumiem.
(ziņo V.Lielcepure)
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure
lēmumprojektā par budžeta grozījumiem.

informē par

veiktajiem labojumiem iesniegtajā

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 – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „ 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 grozījumus
ieņēmumos 248920 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4235437
euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 393429 euro. Pamatbudžeta ieņēmumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 4628866 euro;
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumus
izdevumos 135835 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4330245
euro, aizņēmumu atmaksa 294484 euro (aizdevumu atmaksas palielinājums grozījumos 112504 euro),
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus 581 euro), sastāda 4137 euro. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
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4628866);
1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2014.gads’’(2.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’
(3.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem
projektiem atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 6.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2Pārvaldes 6.ailē (izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu
7.ailē.
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi”.
1.6. Saskaņā ar Aglonas novada 28.05.2014.domes sēdē lemto, labot budžeta grozījumu pielikumu
Nr.2-Pārvaldes, novirzot no SIA „Cirīšu HES” dividendēm saņemtos līdzekļus 114661 euro
apmērā uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EKK 2275, struktūrvienība 1033, bet līdzekļus
4860 euro apmērā novirzīt struktūrvienībai „Skolēnu darbs vasarā” EKK 1119 3932 euro, EKK
1210 928 euro. Pārējos grozījumus atstāt spēkā. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Pielikumā
Nr.2-Pārvaldes, veikt attiecīgus grozījumus budžeta kopsavilkuma Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžets
(kopsavilkums) 2014.gads”.
2. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’;
lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu projektu
‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, grozījumus
ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un projektiem „Ieņēmumu
un izdevumu tāmes grozījumi” , kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes pamatbudžetā,
Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’, pievienot domes sēdes protokola
pielikumos.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
O.Šatilovs ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.18:30
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājas vietnieks ______________________ O.ŠATILOVS
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 30.maijā.
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