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 25.jūlijā

Nr.16

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Osvalds Šatilovs
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
6 Aglonas novada domes deputāti: Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Feoktists Pušņakovs,
Igors Reščenko, Juris Butēvics, Andris Girss.
Nepiedalās 3 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe (atvaļinājumā),
Aleksandrs Dimpers (atvaļinājumā),
Vadims Krimans (darba jautājumos Rīgā).
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītājas vietn. M.Lazdāne,
juriste I.Klindžāne,
lietvedības nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste T.Komare,
zemes ierīkotājs A.Streļčs,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
Attīstības un projektu vadības nod. vadītāja I.Valaine,
iepirkumu speciālists M.Butēvics,
KC metodiskā darbiniece D.Anina,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
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Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu
izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
2.1. Par sociālajiem pabalstiem.
2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3. Par novada svētkiem. (ziņo D.Anina)
4. Par iepirkumiem.
4.1. Par grozījumiem Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo
I.Klindžāne)
4.2. Par pārtikas iepirkumu. (ziņo M.Butēvics)
5. Par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai. (ziņo
V.Viļums).
6. Par „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. (ziņo I.Klindžāne)
7. Par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Aglonas internātvidusskolā. (ziņo
D.Vanags, I.Valaine)
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības
ziņojuma sagatavošanu. (ziņo L.Strole Krasovska)
10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA
„Energosiltums” atradnei „Līgo”. (ziņo A.Kluss)
11. Par Cirīšu HES dividenžu sadali. (ziņo I.Poga)
12. Par budžeta grozījumiem. (ziņo M.Lazdāne)
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 25.07.2014. iesniegums (lietvedībā reģ.
25.07.2014., Nr.1712), kurā tiek informēts, ka šī gada 25.jūlijā E.Viļuma piedalīsies Aglonas
novada domes sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu aizstāvībai.
Sēdes vadītājs O.Šatilovs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:






Par B.E. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 006 0126 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par
zemes jautājumiem)
Par D.J. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. (Pie 8.p.
Par zemes jautājumiem)
Par M.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Džūlijas” sadalīšanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par
zemes jautājumiem)
Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0153
Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)
Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3162
Šķeltovas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)

Sēdes vadītājs O.Šatilovs aicina balsot par sēdes darba kārtības papildināšanu ar šiem
jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par B.E. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 006 0126 Grāveru pagastā. (Pie 8.p. Par
zemes jautājumiem)
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2. Par D.J. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. (Pie
8.p. Par zemes jautājumiem)
3. Par M.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Džūlijas” sadalīšanai Aglonas pagastā. (Pie 8.p.
Par zemes jautājumiem)
4. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0153
Aglonas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)
5. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3162
Šķeltovas pagastā. (Pie 8.p. Par zemes jautājumiem)
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§

Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē:
„Administrācija un iestādes
Par 2014. gada 18. jūlijā pieņemto lēmumu:
1. Ierādīt vietu Āfrikas cūku mēra laikā Aglonas novadā nobeigušos un nogalināto dzīvnieku
sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novada Aglonas pagasta „Ancveriņu” karjera teritorijā.
2. Nodrošināt tehnikas, inventāra un darbaspēka resursu piesaisti mēra laikā nobeigušos un
nogalināto dzīvnieku sadedzināšanas organizēšanai Aglonas novadā. Noteikt kā atbildīgo personu
par darbu organizēšanu Aglonas novada komunālā dienesta vadītāju.
3. Nomedīto meža cūku un mājas cūku pieņemšanas punktu izmantot tikai Aglonas
novada teritorijā konstatētajos Āfrikas cūku mēra gadījumos un Aglonas novada
teritorijā nomedīto meža cūku līķu un pārtikā neizmantojamo orgānu dedzināšanai.
4. Lēmumu nosūtīt saksaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un PVD
Dienvidlatgales pārvaldei, nosakot Aglonas novada domes izpilddirektori kā
atbildīgo persona lēmuma izpildē.
5. Finanšu resursus ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai izmantot no
Aglonas novada domes 2014.gada budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Pašreiz „Ancveriņu ” karjera teritorijā ir veikti planēšanas darbi, teritorija ir sagatavota, lai var
izvietot ūdensnecaurlaidīgu segumu, uz kura tiks veikta dedzināšana. Lēmums nosūtīts
saksaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un PVD Dienvidlatgales
pārvaldei.
Veikta saskaņošana ar Valsts vides dienestu. Dienests veica apsekošanu un noteica nosacījumus,
kuri veicami, lai mazinātu apdraudējumu apkārtējai videi.
Ir piesaistīti 9. - 12. klašu skolēni darbam vasaras sezonā darba vadītāja uzraudzībā, radot iespēju
jauniešiem nopelnīt, skolēni strādā visā novadā, saskaņā ar projekta noteikumiem un grafiku.
Aglonas novada domes 27.06.2014. sēdes protokols Nr.13
Apstiprinātais Aglonas novada domes 2013.gada publiskais pārskats
publicēts Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv , nosūtīts elektroniski LR VARAM un
izvietots Aglonas novada pārvaldēs un bibliotēkās.
Tiek gatavots projekts dalībai 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”” „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Aglonas novadā”.
Aglonas novada domes Attīstības un projektu vadības nodaļa līdz 20.07.2014. sniedza
atzinumu un priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem (saņemtais
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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 piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA12IB0008, kura tika
izsniegta 18.03.2013. biogāzes un koģenerācijas stacijas darbībai „Pakalni”, Sopuški, Kastuļinas
pagastā, Aglonas novadā.
Aglonas novada domes 02.07.2014. ārkārtas sēdes protokols Nr.14
1. AND/2014/13 Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Identifikācijas numurs – AND/2014/13
Ievietošanas datums – 2014. gada 9. jūlijs
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Elektroenerģijas iepirkums
Procedūras uzsākšanas datums – 2014. gada 9. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 4. augusts, plkst. 17:00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014. gada 20. augusts
2. Iepirkumu komisija veic koncesijas procedūras sagatavošanu atkritumu apsaimniekošanas
iepirkumam.
3. Iepirkumu komisija nosūtījusi IUB saskaņošanai malkas iepirkuma nolikumu.
4. Iepirkums AND-2014/18/BC – „Apmācības brauciena organizēšana projekta Nr.LLB-2266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz
kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”
Identifikācijas numurs – AND 2014/18/BC
Ievietošanas datums – 08.07.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – „Apmācības brauciena organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma
koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”
Procedūras uzsākšanas datums – 2014.gada 8. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 22.jūlijs, plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 31.jūlijs
Turpinās darbs ar šādiem projektiem un iepirkumiem:
Iepirkums AND 2014/20/ – ”Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas
vajadzībām
Identifikācijas numurs – AND 2014/20/ Ievietošanas datums – 25.07.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets –Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām
Procedūras uzsākšanas datums – 2014.gada 22. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 5.augusts plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 10. augusts
Iepirkums “Autoruzraudzības pakalpojumi “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas
ciemā, II kārta” būvdarbiem” AND/2014/1
Identifikācijas numurs – AND/2014/017
Ievietošanas datums – 2014. gada 30. jūnijā
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Autoruzraudzības pakalpojumi
Procedūras uzsākšanas datums – 2014. gada 30. jūnijā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 15. jūlijs plkst. 17:00
Plānotais lēmumu pieņemšanas datums – 2014. gada 22. jūlijs
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Iepirkuma rezultāti tiek izvērtēti, iepirkumu komisija gatavo lēmumu.

Iepirkums AND 2014/19/ – ”Divu jaunu pasažieru transportlīdzekļu piegāde Aglonas novada
pašvaldības vajadzībām”
Identifikācijas numurs – AND 2014/19/ Ievietošanas datums – 22.07.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets –Divu jaunu pasažieru transportlīdzekļu piegāde Aglonas novada
pašvaldības vajadzībām
Procedūras uzsākšanas datums – 2014.gada 22. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 19.augusts plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 29. augusts
Iepirkums AND/2014/14 “Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeru zivju resursu
papildināšana ar līdaku mazuļiem”
Identifikācijas numurs – AND/2014/12
Ievietošanas datums – 19.06.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – “Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeru zivju resursu
papildināšana ar līdaku mazuļiem”
Procedūras uzsākšanas datums – 19.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 3. jūlija plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 10. jūlijā
Netika iesūtīts neviens pieteikums.
Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā. Notiek būvdarbi, katru nedēļu
notiek sapulces, kurās piedalās būvnieks, būvuzraugs, autoruzraugs, projekta komanda un
pašvaldības pārstāvji, šobrīd projekts tiek realizēts saskaņā ar apstiprināto grafiku.
Iepirkums AND 2014/07/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru
ciemā, II kārta,
Iepirkuma rezultāti tiek izvērtēti, iepirkumu komisija gatavo lēmumu.
Iepirkums AND 2014/09/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas
ciemā, II kārta
Iepirkuma rezultāti tiek izvērtēti, iepirkumu komisija gatavo lēmumu.
Iepirkums AND/2014/11 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”
Notiek Jumta seguma nomaiņas darbi, saskaņā ar grafiku, piedalās būvuzraugs.
Tiek veikts Priežmalas pamatskolas jumta remonts, piedalās būvuzraugs.
Komunālās un tehniskās lietas
Notiek teritorijas sakārtošanas darbi, zāles pļaušana apstādījumu sakārtošana, tiek kārtotas kapsētas visā
novadā.
Tiek slēgti līgumi par komunālajiem pakalpojumiem ar iedzīvotājiem visā novadā
* Tika sniegtas konsultācijas un ieteikumi komunālās saimniecības jautājumu risināšanā;
* Šķeltovas pagastā ir jau noslēgti 90 % līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
Kastuļinā - 12 ; Grāveros - ; Aglonas pagastā – 50.
* Tika informēti cilvēki par ūdens skaitītāju uzstādīšanu, iedzīvotāji veic skaitītāju uzstādīšanu: Aglonas
pagastā ir uzstādīti 10 jauni skaitītāji, Kastuļinas pagastā-33 , Šķeltovā - 2, Grāveros- 4 .
Tika veikta apsekošana novadā, nepieciešami ūdensskaitītāji:
Šķeltovā- 18 gab.
Kastuļinā- 50 gab.
Grāveros – 13 gab.
Jaunaglonā – 30 gab.
Aglonā – 51 gab.
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Kopā – 162 gab.”

Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums” 73.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores Inetas Pogas atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.06.2014.g., izpildes gaitu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§

Par sociālajiem jautājumiem
(ziņo Ā.Perševica)
2.1. Par sociālajiem pabalstiem.
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 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu: EUR 320,15.
(Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
2.2.1. Par A.Ančeva iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/595 no
11.06.2014.) no A.A. deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt 142,29 Euro A.A. 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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2.2. Par T.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/655 no
07.07.2014.) no T.B., deklarētā dzīves vieta, pagarināt īres līgumu Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
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izīrēšanu Aglonas novadā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt T.B. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā,
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.janvārim.
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.
2.2.3. Par A.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/659 no
09.07.2014.) no A.B. deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu mātei I.B.
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 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt 142.29 euro I.B. 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.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§

Par novada svētkiem.
(ziņo D.Anina)
Ir saņemts Aglonas kultūras centra ziņojums par to, ka šī gada 9. augustā Aglonas KC rīko Aglonas
novada svētkus, kurā ir sekojoša programma:
plkst. 11:00 “Aglonas bēbīšu ratiņparāde”
plkst. 13:00-16:00 Aglonas muzeju atvērtā durvju diena
plkst. 16:00-18:00 Amatnieku tirdziņš
plkst.19:00 “Svētku koncerts”
piedalās: Aglonas novada kolektīvi, viesmākslinieki un noslēgumā ir balle. Tiek aicināts atbalstīt un
piedalīties minētajos svētkos.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, A.Girss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Aglonas Kultūras centra rīkotos Aglonas novada svētkus šī gada 9.augustā.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§

Par iepirkumiem.
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4.1. Par grozījumiem Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumā.
(ziņo I.Klindžāne)
Izskatot jautājumu par grozījumiem Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumā, 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 pašvaldības nolikumu,

Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Deputāts I.Reščenko ir „pret” tādu lēmumprojektu. Uzskata, ka par katru iepirkumu ir jābalso
atsevišķi, lēmumam jābūt atsevišķi uz katru iepirkumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikuma 4.3. punktā,
izsakot to sekojoši:
4.3. Ja iepirkumam nepieciešamais finansējums ir paredzēts pašvaldības
budžetā, Komisija patstāvīgi pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras
uzsākšanu.
2. Papildināt Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumu ar 4.3.ˡ punktu:
4.3.ˡ Ja iepirkumam nepieciešamais finansējums nav paredzēts pašvaldības
budžetā, pašvaldības iestādes vai struktūrvienības pārstāvis iesniedz Komisijai
rakstveida pieteikumu un sagatavo lēmumprojektu novada domes sēdei lēmuma
pieņemšanai par iepirkuma procedūras uzsākšanu. Pieteikumā norāda: iepirkuma
būtību un nepieciešamību, plānoto līdzekļu apjomu, izmaksu pozīcijas un
aprēķinu, pielikumā pievieno tehnisko specifikāciju.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. Par pārtikas iepirkumu.
(ziņo M.Butēvics)
Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Poga, A.Girss.
Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likumu, Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas
nolikumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas veikt iepirkuma
procedūru „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm” 2014./2015.gadam”.
2. Atbildīgā persona par iepirkuma veikšanu iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš
Butēvics.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti vienojas 5.jautājumu „Par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES
rekonstrukcijai” izskatīt sēdes beigās.
6.§

Par „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām.
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(ziņo I.Klindžāne)
Izskatot jautājumu par Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Preiļu slimnīca” pārdošanas noteikumu apstiprināšanu, konstatēts:
1. Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 „Par
Aglonas novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”
kapitāla daļu pārdošanu”
2. Aglonas novada pašvaldībai pieder 25 056 (divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit sešas)
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” (reģistrācijas numurs 4000324476,
juridiskā adrese –Raiņa bulvāris 13, Preiļi) kapitāla daļas, kas veido 5,10 % no sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” pamatkapitāla.
3. Kapitāla daļas cena atbilst tirgus vērtībai uz 31.12.2013., ko veicis sertificēts vērtētājs SIA
“BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr. 5, izdots Ivaram Strautiņam, derīgs līdz 17.06.2015).
Debatēs piedalās: F.Pušņakovs.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta
otro daļu, 119.panta otro daļu 120.pantu, 121.panta pirmo un otro daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Griezties ar paziņojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” valdei
piedāvāt pārējiem sabiedrības ar ierobežotu „Preiļu slimnīca” dalībniekiem izmantot
savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Aglonas novada pašvaldībai piederošās kapitāla
daļas par cenu EUR 14 486 (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro).
2. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Preiļu slimnīca” pārdošanas noteikumus (pielikumā).
Pielikums
Apstiprināti Aglonas novada domes 2014.gada ___ jūlija sēdē Nr. ___ §____.
Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” pārdošanas
noteikumi
(Izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta otro daļu,
119.panta otro daļu 120.pantu, 121.panta pirmo un otro daļu)
1. Visas Aglonas novada pašvaldībai piederošās 25 056 (divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit sešas) sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Preiļu slimnīca” (reģistrācijas numurs 4000324476, juridiskā adrese –Raiņa bulvāris 13, Preiļi) kapitāla daļas, kas
veido 5,10 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” pamatkapitāla, (turpmāk – Kapitāla daļas) ir nodotas
pārdošanai ar Aglonas novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu, protokols Nr. 8 § 17„Par Aglonas novada pašvaldībai
piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu”.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls LVL 491 580,- (četri simti
deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit lati) jeb EUR 699 455,- (seši simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti
piecdesmit pieci euro). Pamatkapitāls sadalīts 491 580 (četri simti deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit) kapitāla
daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība LVL 1,- (EUR 1,42).
3. Aglonas novada dome ar paziņojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” valdei piedāvā pārējiem sabiedrības ar
ierobežotu „Preiļu slimnīca” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Kapitāla daļas par cenu EUR 14 486
(četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro). Kapitāla daļas cena atbilst tirgus vērtībai uz 31.12.2013., ko veicis
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sertificēts vērtētājs SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.
5, izdots Ivaram Strautiņam, derīgs līdz 17.06.2015).
4. Vienas kapitāla daļas cena EUR 0,58 (piecdesmit astoņi euro centi).
5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” pārējiem dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena
mēneša laikā no dienas, kad Aglonas novada dome ir iesniegusi paziņojumu par Kapitāla daļu pārdošanu sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” valdei.
6. Ja valdei paziņotajā termiņā piesakās vairāki pirmpirkuma tiesīgie pārējie dalībnieki un pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai
tās sadalītu starp šiem dalībniekiem proporcionāli tiem piederošām daļām, starp viņiem tiek rīkota izsole ar augšupejošu soli
(izsoles soli) 10% apmērā no vienas kapitāla daļas cenas – EUR 0,06 (seši euro centi) - katrai pārdodamajai kapitāla daļai.
7. Samaksas termiņš par nopirktajām Kapitāla daļām ir 10 (desmit) darba dienas no Aglonas novada domes lēmuma par Kapitāla
daļu pirkumu pieņemšanas dienas.
8. Maksājums par Kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā EUR, ieskaitot to Aglonas novada pašvaldības budžetā - domes
kontā AS SEB banka, SWIFT kods: UNLALV2X, konta Nr.: LV47UNLA0026000130122.
9. Ja neviens no pārējiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” dalībniekiem neizmanto savas Kapitāla daļu
pirmpirkuma tiesības, vai arī netiek nopirktas visas daļas, Aglonas novada dome ir tiesīga pārdot Kapitāla daļas atklātā izsolē.

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

Par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Aglonas internātvidusskolā.
(ziņo I.Valaine)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai, 5.kārtā” ar projektu Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana.
2. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas
novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu:
_______ EURO, no kuriem ______ EURO ir attiecināmās izmaksas un ________ EURO ir
neattiecināmās izmaksas.
Projekta kopējās izmaksas ________ EURO, no kuriem:
• attiecināmās izmaksas – __________ EURO
• neattiecināmās izmaksas - __________ EURO
KPFI finansējums ________ EURO
3. Aglonas novada dome apliecina, ka:
3.1. Aglonas internātvidusskolas projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta
aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc
projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
3.2. tās dibinātājs - Aglonas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu un segs
neattiecināmās izmaksas.
4. Par projekta vadītāju noteikt atbildīgo amatpersonu Aglonas internātvidusskolas direktoru Didzi
Vanagu.
5. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu būvniecības darbiem projektam „Aglonas novada Aglonas
internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”.

I.Valaine – ir runāts ar energoauditoru, notiek projekta 5.kārta, summas ir jāatstāj tādas pašas, kā
bija iepriekšējā projektā, jo, ja maina summu, tad jāmaina arī tehniskais projekts. Iepirkums noteiks
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gala rezultātu, kādas summas būs projektā. Lēmumprojekts ar summām tika skatīts Finanšu
komitejā un tas ir sekojošs:
„Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas internātvidusskolas iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas
novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu:
92553,91 EURO, no kuriem 81899,16 EURO ir attiecināmās izmaksas un 10654,75 EURO ir neattiecināmās
izmaksas, KPFI finansējums 245697,49 EURO.”

Debatēs piedalās: A.Girss, O.Šatilovs, J.Butēvics.
A.Girss - cik sen ir celta šī ēka?
I.Valaine – 1955.gadā.
O.Šatilovs – cik ir jaunu logu un cik ir jāmaina logu?
I.Valaine – ja gribam sasniegt nepieciešamos rādītājus, visi logi ir jāmaina, jo tie logi nav
energoefektīvi.
J.Butēvics – cik skolēnu mācās skolā?
I.Valaine – ap 100 kaut kur.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar papildinātajām summām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 2 (F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav;
atturas – 4 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Girss), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
8.§

Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
8.1. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 005 0011 Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.10.2010. lēmumu noteikts, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6058 005 0148, 6058 0050149 un 6058 005 0150 piekrīt pašvaldībai.
Zemes vienības sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Mežlauki” sastāvā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 005 0011, sastāvošam no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6058 005 0148, 6058 0050149 un 6058 005 0150, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Lielie Mežlauki”.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 008 0059 Aglonas pagastā.
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Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7642 008 0083 piekrīt pašvaldībai.
Zemes vienības sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Kārkliņu Mājas” sastāvā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu, 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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 008 0059, sastāvošam no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 008 0083, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kārkliņu
meži”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0083, 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) .

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Mednieki” Aglonas
pagastā.
Saņemts N.P. iesniegums (04.07.2014., Nr.1542) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai „Mednieki” ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0076 Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0076, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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.
8.4. Par V.L. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts V.L. iesniegums (01.07.2014., Nr.1500) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0114 Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0114 un uz tās
esošām būvēm: „Vardītes”, Valaiņi, Aglonas pag., Aglonas nov.
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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 D.B. iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā
īpašuma „Vita” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts D.B. iesniegums (01.07.2014. Nr.1495) izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Vita” sadalei Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. MK
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu Grāveru pagasta
nekustamajam īpašumam „Vita”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0021
sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 11,5 ha saglabāt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Vita”, saglabāt adresi: „Vita”, Grāveru pag., Aglonas nov., saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 5,4 ha piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Dagnis”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).
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.
8.6. Par L.J. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420100106 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0106 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir
6,8 ha. Pēc NĪVKI sistēmas telpiskajiem datiem zemes vienības platība sastāda 9,4 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.

Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420100106 no 6,8 ha uz faktiski
lietošanā esošo platību 9,4 ha.
Apstiprināt robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0106 atbilstoši
grafiskajam pielikumam.
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.

8.7. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0044 Aglonas pagastā.
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Konstatēts:
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0044 atrodas pašvaldības autoceļš
Kapiņi- Starodvorjes kapi, NĪVKI sistēmā zemes vienība reģistrēta kā valsts rezerves fonda zeme.
Aglonas novada pašvaldībai zemes vienība nepieciešama likumā „Par pašvaldībām”15.panta
2.punktā noteikto autonomo funkciju izpildei.
Pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un atbilstoši
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
panta ceturtajai daļai, 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, uu uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta
2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.

Noteikt, ka zemes vienība 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0044 Aglonas
pagastā, piekrīt pašvaldībai.
Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ceļš Kapiņi-Starodvorjes kapi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0044.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 005 0044.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6094 005 0352 Šķeltovas pagastā.
Saņemts M.K. iesniegums (10.07.2014., Nr.1598) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai „Starinka” ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0352 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienības kopplatība sastāda 3,3 ha, no tās 3,3 ha ir meža zeme. NĪVKI sistēmā zemes
vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.
punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0352, 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).
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.
8.9. Par nekustamo īpašumu ar kadastraNr. 7642 004 0144 Daugavpils ielā 4, Aglonā,
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Aglonas pagastā.
Konstatēts:
izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas izziņu Nr. 9-01/367086-1/1 par
ēkas kopīpašuma domājamām daļām, ir konstatēts, ka astoņu dzīvokļu mājā Daugavpils ielā 4,
Aglonā, Aglonas pagastā ir privatizēti visi dzīvokļi. Saskaņā ar pēdējiem pašvaldības zemju
inventarizācijas datiem pēc stāvokļa uz 01.12.2013., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642
004 0144 ”Daugavpils iela 4” atrodas Aglonas novada pašvaldības bilancē, inventāra nr.40144,
kartiņas nr.8287. Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams veikt izmaiņas Aglonas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1829-A, grozot ierakstu II. daļas 1. iedaļā.
Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 16.panta 1.punkta a) apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

Lūgt Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu grozīt Aglonas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1829-A, II daļas 1.iedaļas 1.1. punkta ierakstu, dzēšot Aglonas novada
pašvaldības īpašumtiesības uz daudzdzīvokļu māju un tai piesaistīto zemes gabalu Daugavpils
ielā 4, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.10. Par nekustamo īpašumu ar kadastraNr. 7642 004 0143 Daugavpils ielā 2,
Aglonā, Aglonas pagastā.
Konstatēts:
izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas izziņu Nr. 9-01/367086-2/1 par
ēkas kopīpašuma domājamām daļām, ir konstatēts, ka astoņu dzīvokļu mājā Daugavpils ielā 2,
Aglonā, Aglonas pagastā ir privatizēti visi dzīvokļi. Saskaņā ar pēdējiem pašvaldības zemju
inventarizācijas datiem pēc stāvokļa uz 01.12.2013., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642
004 0143 ”Daugavpils iela 2” atrodas Aglonas novada pašvaldības bilancē, inventāra nr.40143,
kartiņas nr.8255. Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams veikt izmaiņas Aglonas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1829-B, grozot ierakstu II. daļas 1. iedaļā.
Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 16.panta 1.punkta a) apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu grozīt Aglonas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1829-B, II daļas 1.iedaļas 1.1. punkta ierakstu, dzēšot Aglonas novada
pašvaldības īpašumtiesības uz daudzdzīvokļu māju un tai piesaistīto zemes gabalu
Daugavpils ielā 2, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.11. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) platību precizēšanu.
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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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām (autoceļiem):
Administratīvā teritorija,
pagasta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Precizētā platība,
ha

Aglonas pagasts

76420040579

0,0321

Aglonas pagasts

76420040580

0,1796

Aglonas pagasts

76420050233

2,3788

Aglonas pagasts

76420060117

3,7047

Aglonas pagasts

76420090050

3,1961

Aglonas pagasts

76420100129

3,0401

Aglonas pagasts

76420100232

1,2709

Aglonas pagasts

76420110152

0,9825

Aglonas pagasts

76420110211

0,9487

Aglonas pagasts

76420110212

0,9235

Grāveru pagasts

60580010093

4,5654

Grāveru pagasts

60580020205

1,0823

Grāveru pagasts

60580020206

0,7803

Grāveru pagasts

60580020210

0,9998

Grāveru pagasts

60580020212

0,1236

Grāveru pagasts

60580020213

0,5902

Grāveru pagasts

60580030077

0,4523

Grāveru pagasts

60580040301

0,3447

Grāveru pagasts

60580040317

0,2405

Grāveru pagasts

60580050159

0,2627

Grāveru pagasts

60580050160

3,914

Grāveru pagasts

60580060201

1,992
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Grāveru pagasts

60580060202

3,319

Kastuļinas pagasts

60720013245

2,6861

Kastuļinas pagasts

60720013257

0,0318

Kastuļinas pagasts

60720013258

0,2579

Kastuļinas pagasts

60720023132

1,8452

Kastuļinas pagasts

60720023134

0,0412

Kastuļinas pagasts

60720043131

3,8853

Kastuļinas pagasts

60720043143

0,7077

Kastuļinas pagasts

60720053250

1,6987

Kastuļinas pagasts

60720053251

1,6521

Kastuļinas pagasts

60720053299

1,983

Kastuļinas pagasts

60720063193

0,0529

Kastuļinas pagasts

60720063218

0,1408

Kastuļinas pagasts

60720073154

6,9577

Kastuļinas pagasts

60720073161

1,6424

Kastuļinas pagasts

60720083159

1,2741

Kastuļinas pagasts

60720083184

3,1837

Kastuļinas pagasts

60720083185

0,2963

Kastuļinas pagasts

60720083186

1,3359

Šķeltovas pagasts

60940013082

1,4465

Šķeltovas pagasts

60940033161

0,4006

Šķeltovas pagasts

60940043231

1,039

Šķeltovas pagasts

60940053485

0,9476

Šķeltovas pagasts

60940053494

0,7797

Šķeltovas pagasts

60940053499

0,9048

Šķeltovas pagasts

60940063193

2,9381

Šķeltovas pagasts

60940063194

0,3292

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.12. Par L.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ķirsīši” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.P. iesniegums (16.07.2014.) par viņai piederošā nekustamā īpašuma „Ķirsīši”
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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ķirsīši”, kadastra Nr.7642 004 0085 sadalīšanai, atdalot atsevišķi
zemes vienību 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0086.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Gabrielas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0086.
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.
8.13. Par V.D. iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts V.D. iesniegums (15.07.2014., Nr.1627) par nomas tiesību piešķiršanu Grāveru
pagastā uz valsts rezerves fondā nodotām zemēm.
Konstatēts V.D. lūdz piešķirt nomā valsts rezerves fondā nodoto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6058 002 0274, kura robežojas ar viņam piederošo zemes gabalu „Froli” ar kadastra
apzīmējumu 6058 002 0273. NĪVKI sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) . Zemes vienības
kopplatība sastāda 4,5 ha , no tās 4,5 ha ir meža zeme
Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 6.2 panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības V. D., personas kods, adrese, uz valsts rezerves fondā nodoto
zemes vienību 4,5 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6058 002 0274 Grāveru
pagastā.
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. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma izbeigšanu vienpusējā kārtā, ja ar likumu tiek
noteikta zemes piekritība konkrētai valsts institūcijai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.14. Par SIA Preime iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „Bekas” sadalei Aglonas pagastā.
Saņemts SIA Preime iesniegums (14.07.2014. Nr.1617) izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Bekas” sadalei Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. MK
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta nekustamajam
īpašumam „Bekas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0040 sadalei 2
atsevišķās zemes vienībās.
Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 7,7 ha saglabāt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Bekas”, saglabāt adresi: „Bekas”, Salenieki, Aglonas pag., Aglonas nov.,
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 2,6 ha piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Mazgriezes”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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.
8.15. Par B.E. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 006 0126 Grāveru pagastā.
Saņemts B. E. iesniegums (21.07.2014., Nr.4-14/97) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 0126 Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Kaliņi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 0126
sastāvošam no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0065.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058
006 0065.
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.
8.16. Par D.J. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.
Saņemts D.J. iesniegums (10.07.2014., Nr.4-14/95) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Konstatēts:
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Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0011 ir iznomāta bijušajai
zemes lietotājai A. J. Līgums noslēgts līdz 30.07.2027. Zemes kopplatība sastāda 8,1 ha. A.J.
2014.g. mirusi. D. J. (A.J. dēls) ir uzsācis mantojuma noformēšanas procedūru.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības D. J., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0011 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.
8.17. Par M.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Džūlijas” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts M.B. iesniegums (18.07.2014., Nr.1664) par viņai piederošā nekustamā
īpašuma „Džūlijas” 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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Džūlijas”, kadastra Nr.7642 009 0038 sadalīšanai,
atdalot atsevišķi zemes vienību 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0090.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Svīres” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 009 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.
8.18. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu
7642 011 0153 Aglonas pagastā.
Saņemts VZD iesniegums (14.07.2014., Nr.1618) par konstatēto, valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēto telpisko datu un zemes robežu ierādīšanas lietu materiālu savstarpējo
neatbilstību.
Konstatēts:
VZD informē, ka pēc nepilnību novēršanas un datu sakārtošanas NĪVKI sistēmā, pašvaldībai
piekrītošā zemes vienība (autoceļs) ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0153 Aglonas pagastā ir
sadalīta divās zemes vienībās. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 631.panta
otrās daļas prasībām, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 011 0153 ir dzēsts un nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.7642 011 0153 sastāvā ir reģistrētas divas jaunizveidotas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 7642 011 0154 un 7642 011 0149.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt platību 1,00 ha pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 011 0154.
2. Apstiprināt platību 0,02 ha pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 011 0149.
3. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu sarakstā.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.19. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) ar kadastra apzīmējumu
6094 003 3162 Šķeltovas pagastā.
Saņemts VZD iesniegums (14.07.2014., Nr.1619) par konstatēto, valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēto telpisko datu un zemes robežu ierādīšanas lietu materiālu savstarpējo
neatbilstību.
Konstatēts:
VZD informē, ka pēc nepilnību novēršanas un datu sakārtošanas NĪVKI sistēmā, pašvaldībai
piekrītošā zemes vienība (autoceļs) ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3162 Šķeltovas pagastā ir
sadalīta divās zemes vienībās. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 631.panta
otrās daļas prasībām, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 003 3162 ir dzēsts un nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 6094 003 3162 sastāvā ir reģistrētas divas jaunizveidotas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 6094 003 0144 un 6094 003 0154.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt platību 0,10 ha pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6094 003 0144.
2. Apstiprināt platību 0,30 ha pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6094 003 0154.
3. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu sarakstā.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§

Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojuma
sagatavošanu.
(ziņo I.Valaine)
Atbilstoši 2012. gada 28.jūnijā apstiprinātās Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam (protokols Nr.9, 9.§) uzraudzības kārtībai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības
ziņojumu Nr. 1 par 2012. un 2013.gadu.
2. Publiskot Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības
ziņojumu Nr. 1 Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv un Aglonas novada domes
informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis”.
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Energosiltums”
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atradnei „Līgo”.
(ziņo I.Poga)
Saņemts iesniegums no SIA „Energobiosiltums” reģ. nr. 41503053532 bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai 5,44 ha platībā nekustamajā īpašumā „Līgo”, Aglonas
pagastā, Aglonas novadā kadastra nr. 7642 006 0136. Atradni „Līgo” paredzēts izmantot smiltsgrants un smilts ieguvei. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 2014.gada 03.
jūlijā izsniegusi tehniskos noteikumus Nr.DA14TN0176.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.daļas, 1.punktu un 10.panta 1.daļas
1.punktu, MK noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas lecenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32., 33. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.

Izsniegt SIA „Energobiosiltums” reģ. nr. 41503053532, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Līgo, Aglonas pagastā, Aglonas
novadā”.
Noteikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts-grants un smilts atradnei
„Līgo” derīguma termiņu līdz 2024.gada 10.aprīlim.

O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§

Par Cirīšu HES dividenžu sadali.
(ziņo I.Poga)
Saskaņā ar SIA Cirīšu HES dalībnieku sapulces lēmumu 1/2014, no 14.04.2014., Aglonas novada
pašvaldība kā SIA Cirīšu 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, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt no SIA “Cirišu HES” saņemto dividenžu (ar 28.05.2014. domes lēmumu,
prot.Nr.11, § 5, iekļauts līdzekļos neparedzētiem gadījumiem) plānotās izlietošanas
projektu (pielikums Nr.1). Iestrādāt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada
pamatbudžeta izdevumos Pielikumā Nr.1 uzrādītajā apmērā pa iestādēm,
struktūrvienībām un projektiem 114561 EUR apmērā.
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O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§

Par budžeta grozījumiem.
(ziņo M.Lazdāne)
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 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „ Grozījumi
Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes
budžets 2014.gadam””.
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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 80536 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4315973
euro,
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums
gada sākumā 393429 euro. Aizņēmums
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā.” 170502 euro. Pamatbudžeta
ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un azņēmums)
ir 4879904 euro;
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumus
izdevumos 246085 euro apmērā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 4576330
euro, aizņēmumu atmaksa 294484 euro , atlikums gada beigās, ar grozījumiem (plus 4953 euro), sastāda
9090 euro. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums
gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 4879904 euro);
1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžets,
2014.gads’’(3.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžets, 2014. gads’’
(4.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem projektiem
atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē
(izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 8.ailē.
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi”.
2. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti pielikumā Nr. 3-SB (13.aile). Grozījumi veikti struktūrvienību
ietvaros starp EKK kodiem.
3. 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.
4. 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.
5.§

Par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai.
(ziņo I.Poga)
Pēc būvniecības iesnieguma- uzskaites kartes izskatīšanas Aglonas novada Būvvalde pieņēma
lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai.
Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 35.punktu („Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes
reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas
lānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz
plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku
atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar
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Būvniecības likuma 12.pantu.”) un Būvniecības likuma 12.panta 1. daļas 1. un 3. punktu („Pašvaldība, pirms
tā pieņem lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu, ja būve būtiski: 1)
pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus; un 3) ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi
novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"”).
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 5.punkts
nosaka: „Pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes - izskatīšanas attiecīgās pašvaldības būvvalde
pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību un izsniedz atzinumu saskaņā ar Ministru
kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie
būvnoteikumi).”
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.un 14. punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldībai autonomā funkcija ir saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves
kārtību un nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu „Būvniecības likuma”
12.panta ceturto daļu, kura nosaka, ka izskatījusi būvniecības iesniegumu — uzskaites karti, būvvalde
pieņem motivētu lēmumu, ar kuru nolemj rīkot vai nerīkot būves publisku apspriešanu, MK noteikumiem
Nr.331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas noteikumi” 2.; 3.; 4.; 5.; 6. un 12.punktiem, kuri nosaka, ka
publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses,
nodrošinot pašvaldības lēmumu atklātumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī iespēju sabiedrībai piedalīties
lēmumu pieņemšanā, publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga pašvaldība, to organizē un
izdevumus sedz ierosinātājs, procedūru iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, kura arī nosaka apspriešanas
termiņu no četrām līdz astoņām nedēļām, kā arī to, ka publiskās apspriešanas pārraudzībai pašvaldība norīko
atbildīgo sekretāru, kurš koordinē apspriešanas norisi, 28.06.2014.gada Aglonas novada Būvvaldes lēmumu,
kurā nolemj nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Staškevičas HES rekonstrukcija” par to
paziņojot būvniecības ierosinātājam,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics,
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Staškeviču HES rekonstrukcija”.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas no publicēšanas datuma vietējā
laikrakstā, saskaņojot paziņojumu ar pašvaldību un nodrošinot tā publicēšanu laikrakstā
„Ezerzeme”.
3. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāri apstiprināt pašvaldības Aglonas novada
Attīstības un projekta vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aglonas novada domes izpilddirektorei Inetai Pogai.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601).
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
O.Šatilovs ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.11:05
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājas vietnieks ______________________ O.ŠATILOVS
SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 28.jūlijā.

Aglonas novada domes 25.07.2014. sēdes protokols Nr.16
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