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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 

2014.gada 27.jūnijā                                                                                                             Nr.13 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 
 

Protokolē – Inese Rutka 
 

Piedalās –  
6 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers,  
                                                           Lolita Solima, Vadims Krimans, Igors Reščenko. 
 

Nepiedalās -   
3 Aglonas novada domes deputāti: Feoktists Pušņakovs (sacensībās), 
                                                           Osvalds Šatilovs (atvaļinājumā),  
                                                           Andris Girss (personisku iemeslu dēļ). 
 

Piedalās –  
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga, 
                                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                                     grāmatvede V.Volkova, 
                                                                     juristi - I.Klindžāne, D.Kuzņecovs, 
                                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 
                                                                     Attīstības un projektu vadības nod. vadītāja I.Valaine, 
                                                                     Sporta skolas direktors O.Komars, 
                                                                     iepirkumu speciālists M.Butēvics, 
                                                                     UAC vadītāja I.Gražule, 
                                                                     transporta nodaļas vadītājs D.Zukuls, 
                                                                     ceļu speciālists A.Kluss, 
                                                                     Aglonas vidusskolas direktora vietn. I.Repša, 
                                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags, 
                                                                        Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina, 
                                                                     Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
 

Iedzīvotāji: E.Viļuma, A.Zeltiņš, A.Līpacis. 
 

Biedrības „Neaizmirstule” pārstāve: I.Barkeviča. 
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Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
   2.1. Pabalsti. 
   2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

      3.  Par UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par padarīto 2013.g., 2014.g. 1.pusgadā un plānoto    
           2014.g. 2.pusgadā, 2015.gadā. (ziņo I.Gražule)  

4.  Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas pagastā Atpūtas vietā pie Cirīšu ezera”. 
           (ziņo V.Lielcepure) 

5. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem UAC (suvenīri). (ziņo I.Gražule) 
6. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas Sporta skolā”. (ziņo O.Komars) 
7. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada 

pašvaldībā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par grāmatu „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 1956.g.”  
      (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā I.Č. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā E.S. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par reklāmas uzstādīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

      12. Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. (ziņo L.Šatilova) 
      13. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu   
            (05.06.2014., Nr.1324). (ziņo V.Mihailova) 

14. Par Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. (ziņo I.Valaine) 
      15. Par piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aglonas  novadā”.  
            (ziņo I.Valaine) 
      16. Par zivju nozveju. (ziņo A.Streļčs) 
      17. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 

18. Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada domes un 
Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo M.Butēvics)   

19. Par daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remontu. (ziņo I.Klindžāne)  
20. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem,   

kas pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas. 
            (Ziņo V.Volkova) 

21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem. (V.Volkova) 
22. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par autobusa iegādi. (ziņo D.Zukuls) 
23. Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. (ziņo A.Kluss) 
24. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

 
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 27.06.2014. iesniegums (lietvedībā reģ. 
27.06.2014., Nr.1487), kurā tiek informēts, ka šī gada 27.jūnijā E.Viļuma piedalīsies Aglonas 
novada domes sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu 
aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai 
nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.  
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka par 12.jautājumu ziņos Aglonas vidusskolas direktora 
vietnieks I.Repša un par 13.jautājumu ziņos I.Poga. 
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Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par F.R. iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Par zivju nozveju)   
 Par SIA „Bioplus” iesnieguma izskatīšanu. (ziņo I.Valaine) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, 

iesniegumi un informācija) 
 Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu. (ziņo I.Poga) (Pie 24.p. Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija) 
 Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo 

I.Klindžāne) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
 Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo 

I.Klindžāne) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
 Par iepirkumu izsludināšanu Aglonas novada domes vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) (Pie 

24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija) 
 Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. (ziņo M.Butēvics) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, 

iesniegumi un informācija) 
 
V.Krimans jautā, vai pie 18. un 22.jautājuma ir Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures atzinumi? 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Visi saņēma Finanšu nodaļas vadītājas atzinumu uz e-pastu par 18. 
un 22.jautājumu.” 
 
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure precizē – uz sagatavotajiem lēmumprojektiem ir uzlikts 
saskaņojums. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par to, ka par 12.jautājumu „Par grozījumiem Aglonas 
vidusskolas nolikumā” ziņos Aglonas vidusskolas direktora vietnieks I.Repša.  
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Par 12.jautājumu „Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā” ziņos Aglonas     
vidusskolas direktora vietnieks I.Repša.  

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par to, ka par 13.jautājumu „Par Aglonas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (05.06.2014., Nr.1324)” 
ziņos I.Poga. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Par 13.jautājumu „Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 
V.Mihailovas iesniegumu (05.06.2014., Nr.1324)” ziņos I.Poga. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par F.R. 
iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Par zivju nozveju)”. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
1. Par F.R. iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs) (Pie 16.p. Par zivju nozveju) 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par SIA 
„Bioplus” iesnieguma izskatīšanu. (ziņo I.Valaine) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija)”. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par SIA „Bioplus” iesnieguma izskatīšanu. (ziņo I.Valaine) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, 
iesniegumi un informācija). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu. (ziņo I.Poga) (Pie 24.p. Dažādi 
jautājumi, iesniegumi un informācija)”. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu. (ziņo I.Poga) (Pie 24.p. 
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 
ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo 
I.Klindžāne) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)”. 
 

No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, 
I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. 
(ziņo I.Klindžāne) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 
papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo I.Klindžāne) 
(Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)”. 
 

No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, 
I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo 
I.Klindžāne) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 
iepirkumu izsludināšanu Aglonas novada domes vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) (Pie 24.p. 
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)”. 
 

No balsošanas sevi atstādina J.Butēvics. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 3 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers); pret 
– nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), neapstiprina jautājuma „Par iepirkumu 
izsludināšanu Aglonas novada domes vajadzībām” iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumu „Par 
iepirkuma procedūras pārtraukšanu. (ziņo M.Butēvics) (Pie 24.p. Dažādi jautājumi, 
iesniegumi un informācija)”. 
 
No balsošanas sevi atstādina J.Butēvics. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 3 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers); pret 
– 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), neapstiprina jautājuma „Par iepirkuma procedūras 
pārtraukšanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
   2.1. Pabalsti. 
   2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

      3.  Par UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par padarīto 2013.g., 2014.g. 1.pusgadā un plānoto    
           2014.g. 2.pusgadā, 2015.gadā. (ziņo I.Gražule)  

4.  Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas pagastā Atpūtas vietā pie Cirīšu ezera”. 
           (ziņo V.Lielcepure) 

5. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem UAC (suvenīri). (ziņo I.Gražule) 
6. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas Sporta skolā”. (ziņo O.Komars) 
7. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada 

pašvaldībā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par grāmatu „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 1956.g.”  
      (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā I.Č. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā E.S. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par reklāmas uzstādīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

      12. Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. (ziņo I.Repša) 
      13. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu   
            (05.06.2014., Nr.1324). (ziņo I.Poga) 

14. Par Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. (ziņo I.Valaine) 
      15. Par piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aglonas  novadā”.  
            (ziņo I.Valaine) 
      16. Par zivju nozveju. (ziņo D.Kuzņecovs) 
      17. Par zemes jautājumiem. (ziņo D.Kuzņecovs) 
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18. Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada domes un 
Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo M.Butēvics)   

19. Par daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remontu. (ziņo I.Klindžāne)  
20. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem,   

kas pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas. 
            (Ziņo V.Volkova) 

21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem. (V.Volkova) 
22. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par autobusa iegādi. (ziņo D.Zukuls) 
23. Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. (ziņo A.Kluss) 
24. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

            24.1. Par SIA „Bioplus” iesnieguma izskatīšanu. (ziņo I.Valaine)  
             24.2. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu. (ziņo I.Poga) 
            24.3. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei.   
                     (ziņo I.Klindžāne) 
            24.4. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei. (ziņo    
                      I.Klindžāne) 

 
1.§ 

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

 
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē: 
 
„Administrācija un iestādes 
 Jūnija mēnesī   
 Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas 
„Jaunaglona” nodošanu Aglonas novada pašvaldībai, bija nosūtīta vēstule izglītības ministrijai, 
atbilde uz mūsu vēstuli ir saņemta, deputāti saņēma arī vēstules kopijas. 
 

Sociālais dienests. A.Gražulis apskatīja  nododamās mēbeles un datortehniku, taču ziedotājs 
iesniedza pretenziju un arī divus iesniegumus finanšu komitejā, jautājums netika skatīts, ar 
iesniegumiem un pretenziju var iepazīties. 
 

No SIA BKG tika saņemts SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu novērtējums, ar kuru var iepazīties. 
Tiek gatavoti pārdošanas noteikumi, kurus apstiprinās pašvaldības dome. 
 

Esam pabeiguši degvielas normu noteikšanu visām tehnikas vienībām. 
 

Finanses 
Tiek gatavoti budžeta grozījumi, ņemot vērā pašreizējo budžeta izpildi un saņemtās „Cirīšu HES ” 
dividendes. 
 

Šī gada 16.jūnijā tika saņemts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības 
padomes 2014. gada 4.jūnija sēdes protokola izraksts, kur tika apstiprināts aizdevums no valsts 
kases projektam  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” atmaksas 
grafiks uz 20 gadiem. 
 
Turpinās darbs ar šādiem projektiem un iepirkumiem: 
 

 Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā. Notiek būvdarbi. 
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Iepirkums AND/2014/06 „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, 
ekspertīze un autoruzraudzība”  Sagatavots līgums. 
  

Iepirkums AND 2014/07/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciemā, II 
kārta 
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 21.jūlijā 
 

Iepirkums AND 2014/09/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas ciemā, II 
kārta 
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 22.jūlijā 
 

Iepirkums AND/2014/11 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai” 
Plānotais lēmums ir pieņemts, noslēgts līgums. 
 

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. 
Tika veikta Aglonas bibliotēkas pieslēgšana centrālajam ūdensvadam.  
Veicam ugunsdrošības un apsardzes sistēmu sakārtošanu un pieslēgšanu centrālajai pultij.  
Šī gada 12.jūnijā tika saņemts VRAA Daugavpils reģionālās vides pārvaldes lēmums 
administratīvajā lietā par Jaunaglonas ūdensvadu, ar dokumentiem var iepazīties. 
 

Tika veikta apsekošana novadā, nepieciešami ūdensskaitītāji: 
 

Šķeltovā- 20 gab. 
Kastuļinā- 83 gab. 
Grāveros – 17 gab. 
Jaunaglonā – 32 gab. 
Aglonā – 59 gab. 
 

Kopā – 211 gab. 
 

Veicām aptauju par iespējamo ūdensskaitītāja un tā uzstādīšanas cenu, šāds pakalpojums ņemot 
vērā iespējamos apjomus maksās 45,00 eiro, var iepazīties ar piedāvāto tāmi.” 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans. 
 
V.Krimana priekšlikums ir uzlikt Aglonas novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei izvērtēt 
Aglonas novada domes izpilddirektores Inetas Pogas darbu no 2013.gada līdz 2014.gadam un ziņot 
deputātiem par atbilstību ieņemamam amatam. 
 
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); pret – 3 
(H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers); atturas – 1 (J.Butēvics), neapstiprina deputāta V.Krimana 
priekšlikumu. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es uzrakstīju visām valsts institūcijām kaut ko.” 
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        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada 
pašvaldības nolikums” 73.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores Inetas Pogas atskaiti par iepriekš 
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.05.2014.g.,  izpildes gaitu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
I.Reščenko „pret” balsojuma pamatojums: „Ir jāpaskatās nopietni uz to lietu, katrā atskaitē ir 
problēmas ar likumu, vajag izvērtēt šo visu darbību.” 

 
2.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 
(ziņo Ā.Perševica) 

2.1.Pabalsti. 
 
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu:   
EUR 637,84. (Saraksts pielikumā, konfidenciāli). 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

 
2.2.1.Par A.B. iesniegumu. 

 
                  Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/540 no   
        02.06.2014.) no  A.B. deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo  sociālo pabalstu. 
                 Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās   
        palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,  

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

1. Piešķirt A.B. 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. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.2.2.Par B.K. iesniegumu. 
 
                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/590 no   
        06.06.2014.) no B.K. deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo  sociālo pabalstu. 
 
       Debatēs piedalās: V.Krimans. 
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         No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko. 
 
                  Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās    
         palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”, kuros pabalsts medicīnisko izdevumu segšanai nav    
         paredzēts,        

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Atteikt  B.K. vienreizējo sociālo pabalstu. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

            Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko. 
 

2.2.3.Par Ē.P. iesniegumu. 
 
                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/519 no   
     21.05.2014.) no Ē.P., 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 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

     1.Pagarināt Ē.P. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā,    
        Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūlija 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. 

  

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.2.4.Par Ļ.D. iesniegumu. 
 
              Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/586 no   
      06.06.2014.) no Ļ.D., 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 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

     1.Pagarināt Ļ.D. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas   
        pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūlija 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. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 

2.2.5.Par A.R. iesniegumu. 
 



Aglonas novada domes 27.06.2014. sēdes protokols Nr.13                                                - 10 - 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/587 no    
      06.06.2014.) no A.R., 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 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

     1.Pagarināt A.R. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā,   
        Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūlija 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. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.2.6.Par V.G. iesniegumu. 
 
              Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/588 no   
      06.06.2014.) no V.G. 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 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

     1.Pagarināt V.G. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas   
        pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.jūlija 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. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.2.7.Par E.V.s iesniegumu. 
 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts E.V. iesniegums (reģistrācijas Nr.1-  
      11/594), ar lūgumu uzņemt rindā uz dzīvojamo platību un piešķirt dzīvojamo platību, Priežmalā,   
      Ilzes iela 18/1, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
              Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
              E.V. ģimene atbilst statusam uzņemšanai rindā uz dzīvojamo platību un uz dzīvojamās   
      platības piešķiršanu. 
               Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,   
 

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

     1.Uzņemt E.V. ģimeni rindā uz dzīvojamo platību.   
     2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
3.§ 

Par UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par padarīto 2013.g., 2014.g. 1.pusgadā un plānoto 
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2014.g. 2.pusgadā, 2015.gadā. 
 (ziņo I.Gražule) 

 
UAC vadītāja Ināra Gražule sniedz informāciju par rīkotajiem semināriem, par piedalīšanos 
izstādēs, par piedalīšanos projektos, par apmācību organizēšanu uzņēmējiem, par sadarbību 
uzņēmējdarbības jautājumos ar LPS, LIAA, VARAM un Latgales plānošanas reģionu u.c., kā arī 
informē par plānoto darbu 2014.gada 2.pusgadā. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Deputāti var uzdot tikai vienu jautājumu.” 
 

Izskatot jautājumu par UAC darbības rezultātiem 2013.gadā – 2014.gada I.pusgadā un darba plānu 
2014.gada 2.pusgadam – 2015.gadam, pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības nolikuma 24.2.  
punktu,  
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Pieņemt zināšanai UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par padarīto 2013.g., 2014.g.    
         1.pusgadā un plānoto 2014.g. 2.pusgadā, 2015.gadā. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sakarā ar to, ka ir ieradies ziņot ceļu speciālists A.Kluss, sēdes vadītāja H.Streiķe aicina 
deputātus balsot par 23.jautājuma „Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda   
pārvaldīšanas kārtību” izskatīšanu. 
 

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

       1.Izskatīt jautājumu 23. § „Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda   
          pārvaldīšanas kārtību”. 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

23.§ 
Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. 

(ziņo A.Kluss) 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu, 
likuma “Par autoceļiem ” 12.panta 8. daļu un MK 11.03.2008. noteikumiem Nr. 173 ,,Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,   

 

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

 

1. Apstiprināt Aglonas novada autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. (Pielikumā) 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

2. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību ceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa   
programmu Aglonas novada pašvaldībā 2014. – 2016.gadam. (Pielikumā) 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
4.§ 

Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas pagastā Atpūtas vietā pie Cirīšu ezera”. 
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(ziņo V.Lielcepure) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, g) apakšpunktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt  maksas pakalpojumu izcenojumus „Aglonas pagastā atpūtas vietā pie   
   Cirīšu ezera”, izsakot šādā redakcijā: 

 „Maksas pakalpojumu izcenojumi „Aglonas pagastā atpūtas vietā 
pie Cirīšu ezera”” 

Laivu noma EUR 
Laivu noma par 1 stundu 1.24           PVN 21% 0.26 

Kopā 1.50 
Ja laiva tiek nomāta līdz 10 stundām 8.26           PVN 21% 1.74 

Kopā 10.00 
Ja laiva tiek nomāta uz diennakti 12.40           PVN 21% 2.60 

Kopā 15.00 
Telšu vietas noma  
No pieaugušajiem par diennakti no 1 
cilvēka 

1.24           PVN 21% 0.26 
Kopā 1.50 

Bērniem, vecumā no 7-16 gadiem,                                    
par diennakti no 1 cilvēka 

0.83           PVN 21% 0.17 
Kopā 1.00 

Maksa par tūristu un atpūtnieku 
uzņemšanu Cirīša upursalas dabas 
takā un plosta pakalpojumu 
izmantošanu:  

 

1. dabas takas apskate gida pavadībā 
grupām  
(samaksa ietver gida (1cilv.) un plosta 
pakalpojumu apmaksu).  
Kopējais laiks: 2-3 stundas. 
Maršruts: piestātne-sala, aplis ap salu, 
sala-piestātne: 

 

a)  jauktā grupa (pieaugušie un bērni), 
līdz 20 cilvēkiem 

35.54   PVN 21% 7.46 
Kopā 43.00 

b) bērnu grupas (līdz 30 cilvēkiem) 23.14    PVN 21% 4.86 
Kopā 28.00 

2. plosta izmantošana, brīvs maršruts, bez 
gida, ietver plosta pakalpojumus 
 (samaksa par pilnām stundām, virs 35 
min. -pilna stunda): 

 

a) līdz 20 pieaugušie vai līdz 30 bērni, 
pirmā stunda 

17.35    PVN 21% 3.65 
Kopā 21.00 

b) līdz 20 pieaugušie vai līdz 30 bērni, 
katra nākošā stunda 

11.57     PVN 21% 2.43 
Kopā 14.00 

2.Ar šo zaudē spēku 2011.gada 22.jūnija (protokols Nr.14, §4) un 2013.gada   
   27.novembra lēmums (protokols Nr.25, §3, 2.punkts). 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
5.§ 

Par maksas pakalpojumu izcenojumiem UAC (suvenīri). 
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(ziņo I.Gražule) 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure. 
 
Pamatojoties uz likuma”Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punktu, g)apakšpunktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

   1.Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta    
      centrā, Daugavpils iela 1, Aglona, Aglonas novads , atbilstoši pielikumam Nr.1. 
 
 

Nr.p.k. Nosaukums 
Pašizmaksa 
bez PVN 
21% 

Pieskaitāmās 
izmaksas PVN 

21% 

Realizācijas 
cena ar 
PVN (21%) 10% 

1  Krūze 
„Aglona”,”Aglyuna” 4,69 0,47 1,08 6,24 

2 Pildspalva 
„Aglyuna”,”aglona.travel” 0,45 0,05 0,10 0,60 

3 Pulkstenis 15,00 1,50 3,47 19,97 

4 Blociņš 2,50 0,25 0,58 3,33 

5 Magnēts 0,68 0,07 0,16 0,91 

6 T-krekls ar Aglonas 
simboliku 7,20 0,72 1,66 9,58 

7 Tēja”Aglyunas spāka 
čajs” 1,25 0,13 0,29 1,66 

8 Nozīmīte „Aglonas  
novads”ģērboņa forma 0,80 0,08 0,18 1,06 

9 Nozīmīte „Latgola” 0,71 0,07 0,16 0,95 

10 Galda karodziņš ar koka 
statīvu 4,15 0,42 0,96 5,52 

11 Latgales karodziņš ar 
plastikāta kātu un lipekli 3,35 0,34 0,77 4,46 

12 Latgales auto karodziņš 4,20 0,42 0,97 5,59 

13 Magnēts „Latgola” 1,40 0,14 0,32 1,86 
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14 Latgales karogs karoga 
mastam 14,00 1,40 3,23 18,63 

15 Latgales karogs karoga 
kātam 14,00 1,40 3,23 18,63 

16 T-krekls „Latgola” 7,10 0,71 1,64 9,45 
17 Suvenīrmonēta 2,72 0,27 0,63 3,62 

18 DVD „Spēka zeme 
dvēselei” 2,58 0,26 0,60 3,43 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
6.§ 

Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas Sporta skolā”. 
(ziņo O.Komars) 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punktu, g) apakšpunktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

   1.Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus „Aglonas Sporta skolā” fiziskām       
      personām iegadājoties biļeti vai abonementu, izsakot šādā redakcijā: 
 

Telpu noma (Sporta halle 
Daugavpils iela 6b, Aglona, 
Aglonas novads) sporta nodarbībām 

Eur (t.sk. PVN) 

Fiziskām personām no viena 
cilvēka par vienu stundu 

0,25  PVN 21% 0,05 
 

Kopā 0,30 
Fiziskām personām mēneša 
abonements (neierobežots 
apmeklējumu skaits) 

1,98  PVN 21% 0,42 
 

Kopā 2,40 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
2.Aglonas novadā deklarētām fiziskām personām Aglonas Sporta skolas pakalpojumi    
   tiek sniegti bez maksas. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
 

7.§ 
Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada 

pašvaldībā”.  



Aglonas novada domes 27.06.2014. sēdes protokols Nr.13                                                - 15 - 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko. 
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, un Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt sekojošus grozījumus 2014.gada 24.janvāra Aglonas novada domes nolikumā 
„Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”: 
„Izteikt 78.8. punktu šādā redakcijā: 

     78.8. Atvaļinājuma pabalstu piešķir 1 (vienu) reizi kalendāra gadā un izmaksā    
      Amatpersonai (Darbiniekam), tai pirmo reizi konkrētajā kalendāra gadā aizejot   
     atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu.  

Papildināt nolikumu ar 78.8.1.punktu šādā redākcijā: 
      78.8.1 Ņemot vērā Amatpersonas (Darbinieka) nodarbinātības ilgumu Pašvaldības   
      institūcijā un darba izpildes rezultātus, šī Nolikuma 78.8.punktā minēto pabalstu   
       izmaksā:  

78.81. 1. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam– 50 (piecdesmit) % apmērā 
no mēnešalgas, neņemot vērā piemaksas pie mēnešalgas;  
78.81.2. Domes izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu vadītājiem, izņemot izglītības 
iestāžu vadītājus, Pašvaldības administrācijas nodaļu vadītājiem– 50 (piecdesmit) %  
apmērā no mēnešalgas, neņemot vērā piemaksas pie mēnešalgas, ja Amatpersona 
(Darbinieks) Pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta ne mazāk kā 3 (trīs) 
gadi;  
78.81. 3. Domes izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu vadītājiem, izņemot izglītības 
iestāžu vadītājus, Pašvaldības administrācijas nodaļu vadītājiem– 40 (četrdesmit) % 
apmērā no mēnešalgas, neņemot vērā piemaksas pie mēnešalgas, ja Amatpersona 
(Darbinieks) Pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta līdz 3 (trim) gadiem;  
78.81. 4. pārējām pašvaldības iestāžu Amatpersonām (Darbiniekiem), izņemot 
pedagogus, 35 (trīsdesmit piecu) % apmērā no mēnešalgas, neņemot vērā piemaksas pie 
mēnešalgas, ja Amatpersona (Darbinieks) Pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti 
nodarbināta ne mazāk kā 3 (trīs) gadus;  
78.81. 5. pārējām pašvaldības iestāžu Amatpersonām (Darbiniekiem), izņemot 
pedagogus, 25 (divdesmit piecu) % apmērā no mēnešalgas, neņemot vērā piemaksas pie 
mēnešalgas, ja Amatpersona (Darbinieks) Pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti 
nodarbināta līdz 3 (trīs) gadiem;  
Papildināt nolikumu ar 78.8.2.punktu šādā redākcijā: 

      78.82. Izbeidzot amata (darba) tiesiskās attiecības ar Amatpersonu (Darbinieku),    
      atvaļinājuma pabalsts netiek izmaksāts gadījumā, kad kārtējais ikgadējais atvaļinājums   
      nav izmantots.    
      Papildināt nolikumu ar 81.punktu šādā redākcijā: 

81. 2014. kalendāra gadā aizejot atvaļinājumā, noteiktais atvaļinājuma pabalsts 78.8. 
punktā un 78.8.1 punktā netiek izmaksāts”.  

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
8.§ 

Par grāmatu „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 1956.g.” 
(ziņo D.Kuzņecovs) 
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 2014. gada 26. maijā Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 1231) 
no Jāņa Būmaņa ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Latgales Kultūras centra izdevniecībai, sakarā 
ar to, ka  Latgales Kultūras centra izdevniecība paredzējusi izdot grāmatu „Pretošanās kustība 
dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 1956.g.” 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers, 
I.Reščenko); pret – nav; atturas – 2 (J.Butēvics, V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Atteikt piešķirt līdzfinansējumu Latgales Kultūras centra izdevniecībai grāmatas 
„Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 1956.g.” 
izdošanai. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā I.Č. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 31 zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas 
2014.gada 10.jūnijā pieprasījumu Nr.02207/031/2014-NOS (reģ. nr. 1388 no 13.06.2014.), 
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,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Eur 39,68  
    (trīsdesmit deviņi euro, 68 euro centi) apmērā par laika periodu no 2013.gada līdz   
    2014.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma „Saveri”, Sarguni,   
    Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, (kadastra numurs 6094 005 0329), īpašnieka I.Č., p.k.  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā E.S. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 31 zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas 
2014.gada 11.jūnijā pieprasījumu Nr.02236/031/2014-NOS (reģ. nr. 1398 no 13.06.2014.), 
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,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
 
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Eur 233,44 (divi simti     
    trīsdesmit trīs euro, 44 euro centi) apmērā par laika periodu no 2012.gada līdz 2014.gada    
    2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Mazie Bernāni,    
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    Aglonas pagasts, Aglonas novads, (kadastra numurs 7642 005 0070), īpašnieka E.S., p.k.  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.§ 
Par reklāmas uzstādīšanu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

 Saņemts iesniegums no Sertificētas elektrotehnisko mērījumu grupas „VOLTS” 
(10.06.2014. Nr.1347) par reklāmas plakāta uzstādīšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas, 27.punktu un Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par Aglonas 
novada domes nodevām”,  
 

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

1. Neiebilst Sertificētas elektrotehnisko mērījumu grupas „VOLTS” reklāmas 
plakāta/banera (83x118) uz noteiktu laiku (no 30.06.2014. līdz 31.10.2014.) 
uzstādīšanai Aglonā, Somersetas iela 34, kadastra apzīmējums 7642 004 0003, 
vienojoties ar zemes īpašnieku, kā arī nomaksājot nodevu, saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.§ 
Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. 

(ziņo I.Repša) 
 

2014.gada 05. jūnijā Aglonas vidusskolas direktore L.Šatilova iesniedza iesniegumu, ar lūgumu veikt 
grozījumus Aglonas vidusskolas nolikumā, pamatojoties Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumu 
Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedogoģikā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto 
dokumentāciju” 3.punkta 3.2.apakšpunktu.  
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

Pamatojoties uz Vispārējas izglītības likuma 9.panta 2.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 8.punktu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt grozījumus 2014.gada 26. februāra Aglonas viduskolas nolikumā  (protokola 
Nr.5, & 18.1.) 4.8.1. punktā: 
1.1. papildināt pēc vārda „mācību” ar vārdu „priekšmetu”. 

      2.  Veikt grozījumus 2014.gada 26. februāra Aglonas viduskolas nolikumā  (protokola   
            Nr.5,  & 18.1.) 4.8.2. punktā: 

2.1. papildināt pēc vārda „mācību” ar vārdu „priekšmetu”. 
      3. Veikt grozījumus 2014.gada 26. februāra Aglonas viduskolas nolikumā  (protokola Nr.5,   
          & 18.1.) 4.8.3. punktā: 
 3.1. papildināt pēc vārda „mācību” ar vārdu „priekšmetu”. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.§ 
Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu 

(05.06.2014., Nr.1324). 
(ziņo I.Poga) 
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2014.gada 5. jūnijā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja V.Mihailova 

iesniedza iesniegumu, ar lūgumu slēgt pirmsskolas izglītības iestādi no 01.07.-31.07.2014., sakarā 
ar darbinieku atvaļinājumiem.  

Budžeta ekonomijas nolūkā, kā arī, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
3.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

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

1. Sakarā ar Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājumiem, 
slēgt pirmsskolas izglītības iestādi uz laiku no 01.07.2014. līdz 31.07.2014. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
14.§ 

Par Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. 
(ziņo I.Valaine) 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 
publiskajiem pārskatiem”, likumu „Par pašvaldībām” un ņemot vērā Likuma par budžetu un 
finanšu vadību 14.panta trešās daļas nosacījumus, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
     1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. 
     2. Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei pašvaldības 2013.gada publisko   
         pārskatu publicēt Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv , nosūtīt elektroniski   
         LR VARAM un izvietot Aglonas novada pārvaldēs un bibliotēkās. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.§ 
Par piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aglonas  novadā”. 

(ziņo I.Valaine) 
 

Atbilstoši 2014. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība””, kas paredz iespēju novadu pašvaldībām iesniegt projektu 
pieteikumus gan esošo publisko interneta pieejas punktu pilnveidošanai, gan jaunu izveidei. 

 Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām 
sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

Minētā aktivitāte paredz iespēju novadu pašvaldībām saņemt 85% līdzfinansējumu interneta 
pieslēgšanai, esošā interneta pieslēguma jaudas palielināšanai, bezvadu interneta pieejas zonas 
izveidei vai paplašināšanai, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un uzstādīšanai, datortīkla un 
datortīkla komunikāciju iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī programmatūras iegādei un 
instalēšanai. 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
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1. Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā  Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētajā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” ar projektu „Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība Aglonas novadā”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 3337,76 EUR (ar PVN) no projekta kopējām 
izmaksām 22 251,76 EUR (ar PVN). Eiropas Reģionālā attīstības fonda noteiktā kvota 
projekta īstenošanai Aglonas novadam sastāda 18 914 EUR  (ar PVN) jeb 85 % no kopējām 
projekta izmaksām. 

3. Apstiprināt projekta vadību: 
3.1. projekta vadītājs –  Lāsma Strole – Krasovska; 
3.2. projekta grāmatvedis – Antoņina Smane; 
3.3. IT speciālists – Jānis Rutka.   

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
16.§ 

Par zivju nozveju. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
16.1. Par A.B. iesniegumu. 
 

Izskatot  A. B.,  p.k.,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 09.06.2014. Nr. 1343) par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam  
ar zivju tīklu 50 m 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 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar A. B.,  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. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.3. Par F.R. iesniegumu. 
 
Izskatot  F. R.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 26.06.2014. Nr. 1471) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam  Dubuļu  ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam  ar zivju tīklu 30 m 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 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar F. R.,  personas kods, dzīves vieta, par zivju 
nozveju Dubuļu  ezerā ar vienu  30 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. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.§ 
Par zemes jautājumiem. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

17.1. Par V.V. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 
 

      Saņemts V.V. pilnvarotās personas A.V. iesniegums (12.06.2014. Nr.1393) par nekustamā 
īpašuma”Akmeņragi” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
Zemes īpašnieks V. V. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Akmeņragi” Kastuļinas 
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0012 sadalei 2 atsevišķās zemes 
vienībās, atdalot zemes gabalu 0,9 ha kopplatībā ēku uzturēšanai, tālākai atsavināšanai. Plānotais 
zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101). 
     Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 11.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Akmeņragi” Kastuļinas pagastā sadalei, īpašnieks V.V., 
personas kods. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 
0012 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam 
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.2.Par I.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 
No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics. 
 
       Saņemts I.P. iesniegums (16.06.2014. Nr.1406) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 
IP. lūdz piešķirt nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,2417 ha platībā Jaunaglonā, zemes 
gabala sakopšanai – kritalu novākšanai un krūmu izciršanai. Zemes vienība robežojas ar I.P. 
piederošo nekustamo īpašumu Parka ielā 3, Jaunaglonā. 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers, 
I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības I. P., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību 0,2417 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0288 Aglonas pagastā. 
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2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – mežsaimnieciskā 
darbība. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.3. Par R.C. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

       Saņemts R.C. iesniegums (19.06.2014. Nr.1436) par adreses piešķiršanu jaunbūvei uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0375 Aglonas pagasta Leitānos, 
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 5 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers, 
V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi jaunbūvei – saietu namam, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7642 004 0375: - „Aglonas Alpu saietu nams”, Leitāni, Aglonas pag., 
Aglonas nov., LV 5304. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu. 
 
Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē ir atgriezies deputāts J.Butēvics. 
 

18.§ 
Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada domes un 

Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām”.  
(ziņo M.Butēvics) 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, D.Kuzņecovs, V.Lielcepure. 
 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. pantu un Aglonas novada domes Iepirkumu 
komisijas nolikumu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers, 
J.Butēvics, V.Krimans, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
   1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Par divu jaunu pasažieru     
       automašīnu iegādi Aglonas novada domes un Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām”. 
   2. Finansējumu paredzēt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

i19.§ 
Par daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remontu. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 

Izskatot daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā dzīvokļu īpašnieku iesniegumu (reģistrēts 
26.05.2014. Nr. 1228) par mājas jumta remontu, konstatēts:  (1) Saskaņā ar Aglonas pagasta zemesgrāmatu 
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nodalījumu Nr.4309, daudzdzīvokļu mājā Cirišu ielā 2A, Aglonā, ir privatizēti 17 dzīvokļi, viens dzīvoklis 
Nr. 18 nav privatizēts, ir pašvaldības tiesiskajā valdījumā.  

(2) Katram dzīvokļu īpašniekam pieder Zemesgrāmatā nostiprinātā mājas kopīpašuma domājamā     
      daļa („Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta 2.daļa).  
1) Māja nav nodota apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, likums šādā 

situācijā pašvaldībai uzliek pienākumu rūpēties par mājas uzturēšanu. Saskaņā ar likuma „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7.daļu – „..pašvaldības pienākums ir 
pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.”  

2) “Dzīvokļa īpašuma likuma” 13.panta otrā daļa 1.punkts  nosaka dzīvokļa īpašnieka pienākumu segt 
izdevumus, kas saistīti ar kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju 
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas. 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, 
“Dzīvokļa īpašuma likuma” 13.panta otrās daļas 1.punktu, 

 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Segt daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remonta izdevumus EUR   
     4506,95 apmērā saskaņā ar tāmi (pielikumā) no pašvaldības 2014.gada budžeta    
     sadaļas  “komunālā saimniecība”. 
2. Līdz šī gada 20.jūlijam noslēgt apsaimniekošanas līgumus uz 1 gadu ar dzīvokļu 

Nr.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17 Cirišu ielā 2A, Aglonā īpašniekiem, nosakot 
apsaimniekošanas maksu mēnesī atbilstoši daudzdzīvokļu mājas domājamām daļām saskaņā ar 
pielikumu.  

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, J.Butēvics, V.Krimans, A.Dimpers. 
 
I.Reščenko priekšlikums ir papildināt sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu ar sekojošu: „pēc līguma 
noslēgšanas ar iedzīvotājiem”. 
 
I.Barkeviča informē, ka šīs mājas iedzīvotāji ir atsūtījuši precizētu tāmi ar nedaudz lielāku summu. 
 
V.Krimans jautā, kas sagatavoja tāmi, jo uz tāmes nav ne paraksta, ne zīmoga. 
 
H.Streiķes priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, uzlikt par pienākumu novada domes 
izpilddirektorei I.Pogai un juristei I.Klindžānei sagatavot jautājumu par daudzdzīvokļu mājas 
Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remontu līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei.   
 
Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, A.Dimpers, 
J.Butēvics, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 
    1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, uzlikt par pienākumu novada domes izpilddirektorei   
        I.Pogai un juristei I.Klindžānei sagatavot jautājumu par daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā   
        2A, Aglonā jumta remontu līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei.   
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
20.§ 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem, 
kas pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas. 

(Ziņo V.Volkova) 
 

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Lielcepure. 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 1. punktu 
un 41.panta 1.daļas, 2.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija 
padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un 
būvnormatīva LBN 222-93 „Ūdensapgādes ārejie tīkli un būves”,    

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
     1. Apstiprināt „Noteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu   
         aprēķināšanas metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes     
         Komunālo pakalpojumu nodaļas”. 
Pielikumā: Noteikumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 
klientiem, kas pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas projekts uz 
3 lapām. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
21.§ 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem. 
(ziņo V.Volkova) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punktu, c) apakšpunktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus par ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumiem: 
 

Pakalpojumu nosaukums Eur  ar PVN 21% 
Ūdensapgādes pakalpojums ar 
skaitītājiem  

1,24 -  par 1 m3 

Kanalizācijas pakalpojums ar 
skaitītājiem  

1,29 

Ūdensapgādes  pakalpojumi  
daudzdzīvokļu mājās (bez skaitītāja)  

7,44  - no 1 iedzīvotāja 

Kanalizācijas pakalpojumi  
daudzdzīvokļu mājās (bez 
skaitītājiem)  

6,19 -  no 1 iedzīvotāja 

Ūdensapgādes  pakalpojumi 
privātmājās (bez skaitītāja)  

7,44 -  no 1 iedzīvotāja 

Kanalizācijas pakalpojumi  
privātmājās (bez skaitītājiem)  

6,19 -  no 1 iedzīvotāja 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1,86 – 1 liellopam 
 

 
Pielikumā: aprēķina skaidrojums uz 4 lapām;  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

22.§ 
Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par autobusa iegādi. 

(ziņo D.Zukuls) 
 

 Saņemts iesniegums no SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģ. nr. 1418 no 18.06.2014.). 
Sakarā ar rītošā sastāva atjaunināšanu uzņēmums piedāvā Aglonas novada pašvaldībai iegādāties 



Aglonas novada domes 27.06.2014. sēdes protokols Nr.13                                                - 24 - 

1994.gada izlaiduma, 40 vietīgu Setra S213UL markas autobusu par 3990,- Eur (bez PVN 21%). 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Iegādāties no SIA „Jēkabpils autobusu parks” autobusu Setra S213UL Aglonas 
novada pašvaldības vajadzībām. 

2. Finansējumu 3990, - Eur paredzēt no iekšējām budžeta rezervēm. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

24.§ 
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 
24.1.Par  SIA „Bioplus” iesnieguma izskatīšanu. 
                   (Ziņo I.Valaine) 

 
 Saņemts iesniegums no Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (reģ. 
nr.1455 no 20.06.2014.). Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C 
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 
darbību veikšanai” 27.punktu VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, nosūtīja SIA „Bioplus” 
iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai B kategorijas piesarņojošās darbības atļaujā Nr. 
DA12IB0008, kura tika izsniegta 18.03.2013. biogāzes un koģenerācijas stacijas darbībai 
„Pakalni”, Sopuški, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
 Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 
29. punktu „Ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc augstāk minētas informācijas saņemšanas 
pašvaldība, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā B kategorijas piesārņojošā darbība, 
informē pārvaldi un operatoru, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par sabiedrības līdzdalību 
iesnieguma apspriešanā.” 
 Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 
28. punktu pašvaldība „30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas iesniedz pārvaldē priekšlikumus 
par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu, MK noteikumiem  
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A 
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 29. punktu, 
 
Sagatavotie lēmumprojekti: 
 

1.variants 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

1.Organizēt publisko apspriešanu par iesniegumu no SIA „Bioplus” nosacījumu   
   pārskatīšanu B kategorijas piesarņojošās darbības atļaujā Nr. DA12IB0008, kura   
   tika izsniegta 18.03.2013. biogāzes un koģenerācijas stacijas darbībai „Pakalni”,   
   Sopuški, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
2.Par pieņemto lēmumu informēt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides   
   pārvaldi un SIA „Bioplus.” 
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3. Aglonas novada domes Attīstības un projektu vadības nodaļai līdz 20.07.2014. sniegt   
   atzinumu un priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. 

 
2.variants 

 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 

 
   1.  Aglonas novada domes Attīstības un projektu vadības nodaļai līdz 20.07.2014. sniegt    
       atzinumu un priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, D.Kuzņecovs. 

 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu. 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – nav; pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe, 
L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, V.Krimans, I.Reščenko), neapstiprina sagatavotā 
lēmumprojekta 1.variantu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.variantu. 
 
 Saņemts iesniegums no Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (reģ. 
nr.1455 no 20.06.2014.). Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C 
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo 
darbību veikšanai” 27.punktu VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, nosūtīja SIA „Bioplus” 
iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai B kategorijas piesarņojošās darbības atļaujā Nr. 
DA12IB0008, kura tika izsniegta 18.03.2013. biogāzes un koģenerācijas stacijas darbībai 
„Pakalni”, Sopuški, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
 Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 
29. punktu „Ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc augstāk minētas informācijas saņemšanas 
pašvaldība, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā B kategorijas piesārņojošā darbība, 
informē pārvaldi un operatoru, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par sabiedrības līdzdalību 
iesnieguma apspriešanā.” 
 Saskaņā ar MK noteikumiem  „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 
28. punktu pašvaldība „30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas iesniedz pārvaldē priekšlikumus 
par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu, MK noteikumiem  
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A 
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 29. punktu,  
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 
   1.  Aglonas novada domes Attīstības un projektu vadības nodaļai līdz 20.07.2014. sniegt    
       atzinumu un priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
24.2.Par  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu. 
                                    (Ziņo I.Poga) 
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 Ņemot vērā Aglonas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces Ineses 
Rutkas iesniegumu (04.06.2014. Nr.1313), kurā lūdz atbrīvot viņu no dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietnieces amata ar š.g. 01.jūliju, pēc pašas vēlēšanās, un pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu un 27.punktu; 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot no Aglonas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces 

amata Inesi Rutku no 01.07.2014. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdi turpina vadīt deputāte L.Solima. 

 
24.3. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei.   
                                                (ziņo I.Klindžāne) 

 
Izskatot Aglonas novada domes priekšsēdētājas Helēnas Streiķes 2014.gada 25.jūnija  
iesniegumu (reģ.25.06.2014., Nr.1462) par ikgadējā atvaļinājuma atlikušās daļas piešķiršanu,  
pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada  
pašvaldībā” 70.punktu, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  
atlīdzības likuma”41.pantu,  
 
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, 
I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
   1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei apmaksāto ikgadējā  

            atvaļinājuma daļu - divas kalendārās nedēļas no 2014.gada 7.jūlija līdz  
            2014.gada 20.jūlijam par darba laika periodu no 2013.gada 18.jūnija līdz  
            2014.gada 17.jūnijam. 
        2. Aglonas novada domes priekšsēdētāja pienākumus Helēnas Streiķes atvaļinājuma  
            laikā pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Osvaldam Šatilovam. 
 
L.Solima paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
 
24.4. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei.  
                                               (ziņo I.Klindžāne) 

 
Izskatot Aglonas novada domes priekšsēdētājas Helēnas Streiķes 2014.gada 25.jūnija  
iesniegumu (reģ.25.06.2014., Nr.1463) par papildatvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties  
uz Aglonas novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” 73.2.punktu,  
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 42.panta pirmo un  
devīto daļu,  
 

No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 4 (L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, 
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I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei apmaksātu papildatvaļinājumu –  
         10 darba dienas no 2014.gada 21.jūlija līdz 2014.gada 1.augustam. 
     2.Aglonas novada domes priekšsēdētāja pienākumus Helēnas Streiķes atvaļinājuma laikā  
        pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Osvaldam Šatilovam. 
 
L.Solima paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe.  
 
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.17:00. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 1.jūlijā. 


