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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 

2014.gada 27.augustā                                                                                                             Nr.17 
 
Sēde sasaukta plkst.11:00 
 
Sēdi atklāj plkst.11:00 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Juris Butēvics, 
                                                           Lolita Solima, Andris Girss, Feoktists Pušņakovs, 
                                                           Vadims Krimans, Igors Reščenko. 
 
Nepiedalās -   
1 Aglonas novada domes deputāts: Aleksandrs Dimpers (attaisnojošu iemeslu dēļ). 
 
Piedalās –  
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                                     jurists D.Kuzņecovs, 
                                                                     Sociālā dienesta vadītājas vietniece A.Čerņavska, 
                                                                     Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja I.Valaine, 
                                                                     teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska, 
                                                                     zemes ierīkotājs A.Streļčs, 
                                                                     iepirkumu speciālists M.Butēvics, 
                                                                     Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs V.Dimpers, 
                                                                     autoceļu būvinženieris A.Kluss, 
                                                                     Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Krīvāne, 
                                                                        Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča, 
                                                                     Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs, 
                                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags. 
 
Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
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Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska) 
   1.1. Pabalsti. 
   1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

2. Par 2014.gada I pusgada budžeta izpildi. (ziņo V.Lielcepure) 
3. Par VARAM 03.07.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/6354 par finanšu pakalpojumu pieejamības 

veicināšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
4. Par Uzņemējdarbības atbalsta centra amatu sarakstiem. (ziņo I.Gražule, V.Lielcepure) 
5. Par multifunkcionālas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo 

I.Gražule) 
6. Par Aglonas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada 

pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs, V.Mihailova) 
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada 

administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par Grāveru pagasta atdzelžošanas staciju. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par SIA „Ziņas TV” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”. (ziņo M.Butēvics, 

D.Kuzņecovs) 
12. Par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”. (ziņo M.Butēvics, 

D.Kuzņecovs) 
13. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics) 
14. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
15. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna 

aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska) 
16. Par piedalīšanos LAD izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu 

„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”. (ziņo 
P.Bekišs) 

17. Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi 
un autoruzraudzību. (ziņo A.Kluss) 

18. Par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības tīkla remontu. (ziņo V.Dimpers) 
19. Par Aglonas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.11 § 16.p.2 precizēšanu. (ziņo 

D.Kuzņecovs) 
20. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo 

D.Kuzņecovs) 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
22. Par atbildīgo amatpersonu darba izvērtēšanu, izpildot 2014.gada 28.marta Aglonas novada 

domes lēmumu Nr.7 § 29 A. G. lūguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs) 
23. Par dāvinājuma vērtības atgriešanu naudā, A.G. iesnieguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 27.08.2014. iesniegums (lietvedībā reģ. 
27.08.2014., Nr.1906), kurā tiek informēts, ka šī gada 27.augustā E.Viļuma piedalīsies Aglonas 
novada domes sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu aizstāvībai.  
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka par 5.jautājumu ziņos Attīstības un projektu vadības nodaļas 
vadītāja I.Valaine. 
 
 
 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
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 Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) (Pie 
13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

 Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) 
(Pie 13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

 „Autoruzraudzības pakalpojumi „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas 
ciemā, II kārta””. (ziņo M.Butēvics) (Pie 13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) (Pie 
13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

2. Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām. (ziņo M.Butēvics) 
(Pie 13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

3. „Autoruzraudzības pakalpojumi „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas 
ciemā, II kārta””. (ziņo M.Butēvics) (Pie 13.p. Par iepirkuma procedūru rezultātiem) 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 
 

 8 jautājumi. (ziņo A.Streļčs) (Pie 14.p. Par zemes jautājumiem)  
 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. 8 jautājumi. (ziņo A.Streļčs) (Pie 14.p. Par zemes jautājumiem)  
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 
 

 Par maksas pakalpojumu izcenojumu „Aglonas bazilikas Kora skolā”. (ziņo I.Lazdāne)  
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par maksas pakalpojumu izcenojumu „Aglonas bazilikas Kora skolā”. (ziņo M.Lazdāne)  
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 

 

 Par Līgas Japiņas iesniegumu (27.08.2014., Nr.1902).   
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par Līgas Japiņas iesniegumu (27.08.2014., Nr.1902).   
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska) 
   1.1. Pabalsti. 
   1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

2. Par 2014.gada I pusgada budžeta izpildi. (ziņo V.Lielcepure) 
3. Par VARAM 03.07.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/6354 par finanšu pakalpojumu pieejamības 

veicināšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
4. Par Uzņemējdarbības atbalsta centra amatu sarakstiem. (ziņo V.Lielcepure) 
5. Par multifunkcionālas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo 

I.Valaine) 
6. Par Aglonas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada 

pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs, V.Mihailova) 
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada 

administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par Grāveru pagasta atdzelžošanas staciju. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par SIA „Ziņas TV” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”. (ziņo M.Butēvics, 

D.Kuzņecovs) 
12. Par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”. (ziņo M.Butēvics, 

D.Kuzņecovs) 
13. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics) 
14. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
15. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna 

aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska) 
16. Par piedalīšanos LAD izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”. (ziņo P.Bekišs) 
17. Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un 

autoruzraudzību. (ziņo A.Kluss) 
18. Par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības tīkla remontu. (ziņo V.Dimpers) 
19. Par Aglonas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.11 § 16.p.2 precizēšanu. (ziņo 

D.Kuzņecovs) 
20. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo 

D.Kuzņecovs) 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
22. Par atbildīgo amatpersonu darba izvērtēšanu, izpildot 2014.gada 28.marta Aglonas novada domes 

lēmumu Nr.7 § 29 A.G. lūguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs) 
23. Par dāvinājuma vērtības atgriešanu naudā, A.G. iesnieguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs) 
24. Par maksas pakalpojumu izcenojumu „Aglonas bazilikas Kora skolā”. (ziņo I.Lazdāne)  
25. Par Līgas Japiņas iesniegumu  (27.08.2014., Nr.1902).   

 
V.Krimans – kas atskaitīsies par iepriekš pieņemtajiem lēmumiem? 
 

H.Streiķe – jautājums par iepriekš pieņemto lēmumu atskaiti netika iekļauts sēdes darba kārtībā, jo 
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izpilddirektore bija atvaļinājumā. 
 

V.Krimans – vai 5.punkta lēmumprojekta autors ir I.Gražule? 
 

H.Streiķe – 5.punkta lēmumprojekta autori ir I.Gražule un I.Valaine. 
 

V.Krimans – kas ir 22. un 23.punkta lēmumprojekta autors – I.Klindžāne vai D.Kuzņecovs? 
 

H.Streiķe – gatavoja I.Klindžāne kopā ar D.Kuzņecovu, bet ziņotājs būs D.Kuzņecovs, jo 
I.Klindžānei ar š.g. 20.augustu ir beigušās darba attiecības ar Aglonas novada domi. 

 
Deputāta V.Krimana priekšlikums ir atlikt 22.un 23.jautājuma izskatīšanu, jo lēmumprojekta autors 
ir cits cilvēks, bet ziņotājs atkal būs cits. 
 
No sēžu zāles iziet deputāts A.Girss. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 1 (V.Krimans); pret – 5 (H.Streiķe, 
O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, F.Pušņakovs); atturas – 1 (I.Reščenko), neapstiprina deputāta 
V.Krimana priekšlikumu. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 
Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Girss. 
 

1.§ 
Par sociālajiem jautājumiem. 

(ziņo A.Čerņavska) 
 

1.1.Pabalsti. 
 
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu par kopējo summu   
EUR 716,50: 
1.1. Ikmēneša pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir   

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 6 personām par kopējo 
summu EUR 448,21.  

       1.2.Vienerizējs pabalsts ārkārtas situācijā: vienai personai EUR 142,29. 
       1.3. Asins donoru materiālais pabalsts: 18 personām par kopējo summu EUR 126,00. 
 2. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 62 ģimenēm par kopējo   
     summu EUR 9354,71. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

 
1.2.1.Par J.U.  iesniegumu. 
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               Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/664 no   
       10.07.2014.) no  J.U. deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu. 
            Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par vienreizēju   
       pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt J.U. vienreizējo sociālo pabalstu 142,29 EUR 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. 
 
1.2.2.Par N.S. iesniegumu. 
 

                 Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/694 no   
       01.07.2014.) no N.S. deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo sociālo pabalstu ārkārtas situācijā. 
               Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās   
       palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,  
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt N.S. vienreizējo sociālo pabalstu 142,29 EUR apmērā ārkārtas situācijā. 
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. 

 
1.2.3.Par A.T. iesniegumu. 
 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/788 no   
         08.08.2014.) no A.T., deklarētā dzīves vieta, pagarināt īres līgumu  Kastuļinas pagasta  sociālajā 
dzīvojamā mājā. 
                Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   
         izīrēšanu Aglonas novadā”. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
    1.Pagarināt A.T. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas   
       pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 28.februārim. 
    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. 
 
 
 
1.2.4.Par V.Š. iesniegumu. 
 

                 Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/707 no   
         11.07.2014.) no V.Š., deklarētā dzīves vieta, piešķirt sociālo dzīvokli  Kastuļinas pagasta  
sociālajā dzīvojamā mājā. 
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                Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   
           izīrēšanu Aglonas novadā”. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

     1.Piešķirt V.Š. sociālo dzīvokli Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā,   
        sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 28.februārim. 
     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. 
 
1.2.5. Par N.D.  iesniegumu. 
 

                  Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/790 no   
        08.08.2014.) no N.D., deklarētā dzīves vieta, piešķirt dzīvojamo platību Priežmalē, Ilzas ielā 18,       
Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
                Pamatojoties uz  likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

           

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 

       1.Piešķirt N.D. dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes iela 18/1, Kastuļinas pagastā,   
          Aglonas novadā. 
       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.§ 
Par 2014.gada I pusgada budžeta izpildi. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 

      Izskatot Aglonas novada domes budžeta izpildi uz 01.07.2014. („Pārskats par budžeta izpildi” 
(veidlapa Nr.1-PB, 1-SB, 1-ZD) ) un detalizētus budžeta ieņēmumu un izdevumu pielikumus Nr. 1-
Pārvaldes (ieņēmumi), Nr.2-Pārvaldes (izdevumi), Nr.3-SB Speciālais budžets, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 15. 2) pantu, pieņemt zināšanai Aglonas 
novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta izpildi uz 01.07.2014. 
ieņēmumos 2584765 euro apmērā saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta izpildi” (Veidlapa 
1-PB); 
2. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 
izpildi uz 01.07.2014. izdevumos 1967101 euro apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu uz 01.07.2014. 813114 euro apmērā saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta izpildi” 
(Veidlapa 1-PB); 
3. Pieņemt zināšanai atmaksāto aizņēmumu kopsummu uz 01.07.2014. 197979 euro apmērā, 
saskaņā ar pielikumu „Pārskats par aizņēmumiem”; 
4. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
izpildi uz 01.07.2014. ieņēmumos 86506 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu „Pārskats par 
budžeta izpildi” (Veidlapa 1-SB); 
5. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta 
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izpildi uz 01.07.2014. izdevumos 32552    euro apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu uz 01.07.2014. 72393 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta izpildi” 
(Veidlapa 1-SB). 1.6. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 
konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.07.2014. ieņēmumos 4490 euro 
apmērā,  izdevumos 4692 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz 01.07.2014. 2482 euro apmērā 
(veidlapa Nr.1-ZD). 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
3.§ 

Par VARAM 03.07.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/6354 par finanšu pakalpojumu pieejamības 
veicināšanu. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 

      Izskatot VARAM 03.07.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/6354 par finanšu pakalpojumu pieejamības 
veicināšanu, ir apkopota informācija: 

1) Pašvaldības teritorijā atrodas viens bankomāts (Aglonā). Skaidras naudas izņemšanas iespēja 
ir nodrošināta Aglonā tirdzniecības vietā „Saules veikals” (SIA ANTARIS), bet pagastu pasta 
nodaļās saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm tiek izmaksātas pensijas skaidrā naudā vai pārskaitītas 
uz norēķinu kontu, vai piegādātas mājās. 

2) Pašvaldības domes kasē un pagastu pārvalžu kasēs  nav POS terminālu. Tirdzniecības vietās 
Aglonā un pasta nodaļā iespējams norēķināties ar bankas karti. Par pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem ir iespēja norēķināties, saņemot rēķinu vai paziņojumu par NĪN 
maksājumiem elektroniski un pārskaitot pašvaldības norēķinu kontā.   

3) Pašvaldības domes kasē un pagastu pārvalžu kasēs  nav ieviests pakalpojums „Naudas 
izmaksa”. Iedzīvotājiem no minētajām kasēm skaidrā naudā tiek izmaksāti pabalsti un darba 
alga (ja nevēlas saņemt bankas norēķinu kontā), kā arī tiek pieņemti visi maksājumi – 
komunālie, norēķini par NĪN, par skolēnu ēdināšanu un pārējie. Visās pasta nodaļās pagastos 
iespējama skaidras naudas izņemšana no Latvijas Pastā atvērta norēķinu konta. 

4) Sazinoties ar AS „SEB Banka” un AS „Swedbank” par POS terminālu īres izmaksām, 
noskaidrots, ka AS „SEB Bankas” viena POS termināla īre izmaksā 35 EUR mēnesī, AS 
„Swedbank” viena POS termināla īre (stacionārā) īre  izmaksā 15 EUR mēnesī, plus 2% 
likme no katra darījuma vērtības. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
Ņemot vērā saņemto informāciju,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Pašvaldības domes kasē un pagastu pārvalžu kasēs  neieviest pakalpojumu  „Naudas 
izmaksa” un neuzstādīt POS terminālus nesamērīgo izmaksu dēļ un ņemot vērā, ka 
minēto pakalpojumu sniegšana novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta citos veidos (1.-
3.p.). 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 

4.§ 
Par Uzņemējdarbības atbalsta centra amatu sarakstiem. 

(ziņo V.Lielcepure) 
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Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

 Aglonas novada domes struktūrvienības UAC amatu saraksts ar atalgojumiem darbiniekiem 2014. 
gadam tika  apstiprināts 2014.gada 8.janvārī.  
          Pēc UAC vadītājas ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām štatu sarakstos. Izmaiņas 
sagatavotas, izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas.  

Ņemot vērā 19.06.2014. Finanšu komitejās izteiktos priekšlikumus un pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Aglonas novada dome, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes struktūrvienības Uzņēmējdarbības atbalsta centra, amatu sarakstus 
ar atalgojumiem darbiniekiem 2014.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2. Precizēt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu atbilstoši Domes apstiprinātajām 
izmaiņām amatu sarakstos 2014.gadam. 

3. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2014.gadam no 
struktūrvienības „Aglonas novada domes administrācija”. 

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

I.Reščenko – lauku attīstības konsultantam Kastuļinas pag. M.Fedotovai arī ir jāpaaugstina alga. 
 

Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir palielināt algas lauku attīstības konsultantam Kastuļinas pag. 
M.Fedotovai un tūrisma informācijas konsultantam L.Baškatovai. 
 
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 3 (H.Streiķe, 
O.Šatilovs, L.Solima); atturas – 4 (J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans), neapstiprina 
deputāta I.Reščenko priekšlikumu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

 Aglonas novada domes struktūrvienības UAC amatu saraksts ar atalgojumiem darbiniekiem 
2014. gadam tika  apstiprināts 2014.gada 8.janvārī.  
            Pēc UAC vadītājas ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiņām štatu sarakstos. Izmaiņas 
sagatavotas, izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas.  

Ņemot vērā 19.06.2014. Finanšu komitejās izteiktos priekšlikumus un pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes struktūrvienības Uzņēmējdarbības atbalsta centra, 
amatu sarakstus ar atalgojumiem darbiniekiem 2014.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2. Precizēt Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu atbilstoši Domes 
apstiprinātajām izmaiņām amatu sarakstos 2014.gadam. 

3. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 
2014.gadam no struktūrvienības „Aglonas novada domes administrācija”. 

 

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

Par multifunkcionālas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. 
(ziņo I.Valaine) 
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Pašvaldības ēkai (Aglona, Somersetas 12) nepieciešami ēkas rekonstrukcijas darbi, kas ietvertu ēkas 
apjoma izmaiņas. Nepieciešama ēkas tehniskās dokumentācijas izstrāde (tehniskā apsekošana, tehniskais 
projekts). Ēkas izmantošanas mērķis – multifunkcionāla ēka, kas nodrošinās pašvaldības funkcijas, sniegs 
atbalstu uzņēmējdarbībai. Sagatavotā tehniskā dokumentācija ir nepieciešama līdzfinansējuma saņemšanai 
ERAF projektu programmās publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības veicināšanai, pārrobežu programmās 
2014.-2020. gadam, energoefektivitātes projektu  programmās.    
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko. 
 

V.Krimans – uz šodienu nav rakstveida redzējuma, ko tur gribam būvēt, nav skiču varianta, kā tiks 
apvienoti divi objekti. Vai ir izkalkulēti uzturēšanas izdevumi un kāds būs 2015.g. budžetam slogs? 
 

Par izskatāmo jautājumu domes priekšsēdētāja H.Streiķe izsaka šādu viedokli: „Darbiniekiem darba 
apstākļi ir ļoti nepiemēroti. Notiks novadu reforma un daudzas funkcijas tiks nodotas tieši 
pašvaldībām uz vietas, tiks veidotas vienas pieturas aģentūras un būs vajadzīgas telpas.” 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (I.Reščenko, A.Girss), NOLEMJ: 
 

   1. Izsludināt iepirkuma procedūru: 
       1.1. Multifunkcionālās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai   
              (Aglona, Somersetas iela 12). 
   2. Finansējumu tehniskā dokumentācijas izstrādei paredzēt no pašvaldības budžeta    
       2014.gadam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
   3. Nozīmēt atbildīgo personu par iepirkuma procedūras veikšanu iepirkumu komisijas   
       priekšsēdētāju Mārtiņu Butēvicu. 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
6.§ 

Par Aglonas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, kurš paredz, ka tikai domes 
kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus un Bāriņtiesas likuma 9.panta pirmo daļu, kura 
nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas 
locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, 
 

V.Krimans – kas pieņēma lēmumu, ka pieteikšanos uz vakancēm neizsludināt? 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Par Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Valentīnu Krīvāni, personas kods, uz pieciem 
gadiem. 
2. Par Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēt Liliju Melderi, personas   
    kods,  uz pieciem gadiem, kura arī pilda Bāriņtiesas locekļa pienākumus   
    Aglonas pagasta teritorijā. 
3. Par Aglonas novada Bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt: 
    3.1. Sandru Rakovu, personas kods,  Kastuļinas pagasta teritorijā; 
    3.2. Natāliju Motiļkovu, personas kods, Šķeltovas pagasta teritorijā; 
    3.3. Elfu Islamgarajevu, personas kods, Grāveru pagasta teritorijā. 
4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembrī. 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada 

pirmsskolas izglītības iestādē”. 
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(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3. daļu „Dome var pieņemt saistošos 
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.” 

Kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, pašvaldībai ir 
autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta 3. 
daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un 
ēdināšanas  kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. (saistošie noteikumi - 
Pielikumā) 

2. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un 
ēdināšanas  kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē” paskaidrojuma 
rakstu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada 

administratīvajā teritorijā”. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1., 2. un 14. punktu:  
Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no 
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas 
un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana); 
14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3. daļu „Dome var pieņemt saistošos 
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.” 

Kā arī pamatojoties uz „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā 
teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības 
atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu; 
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 14. punktu un 
43.panta 3. daļu, „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (saistošie noteikumi - 
Pielikumā) 

2.  Apstiprināt Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.§ 

Par Grāveru pagasta atdzelžošanas staciju. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 

SIA „Aqua sistēmas” speciālisti pie filtru apskates un veicot profilaktiskos remontdarbus 
atdzelžošanas stacijā Grāveros, Grāveru pagastā, Aglonas novadā, konstatēja bojājumus 
atdzelžošanas filtrā filtrējošajam slānim kā arī filtrācijas cikla bojājumi vadības blokos. 

Sakarā ar to nepieciešams veikt filtrējošās iekārtas renovāciju, nomainīt filtrējošo slāni un veikt 
filtrācijas remontu vadības blokos. 
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, Publisko iepirkumu likumu un 
Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu,  
       Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas iekārtas renovaciju      
Grāveros, Grāveru pagastā, Aglonas novadā- atdzelžošanas stacijā. 

    2.  Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta   
         2014.gadam Komunālo pakalpojumu nodaļas. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs. 
 
Deputāta O.Šatilova priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu, norādot datumu, līdz 
kuram iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti. 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs M.Butēvics lūdz termiņu noteikt divas nedēļas. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko. 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, Publisko iepirkumu likumu 
un Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu,  

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti līdz 12.09.2014. par ūdens atdzelžošanas iekārtas 
renovāciju Grāveros, Grāveru pagastā, Aglonas novadā- atdzelžošanas stacijā. 

    2.  Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta   
         2014.gadam Komunālo pakalpojumu nodaļas. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 

10.§ 
Par SIA „Ziņas TV” vēstuli. 
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(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

No sēžu zāles iziet deputāts A.Girss. 
 
 2014. gada 30. jūlijā Aglonas novada domē tika saņemta vēstule (reģistrēts ar Nr. 1732) no 
SIA „Ziņas TV” producentes Helēnas Antras Grīnbergas ar lūgumu atbalstīt ikgadējo bērnu drošības 
projektu „Lai dzīvo bērni”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4., 23.punktu, 
21.panta 1.daļas 27. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu, kā arī norādot, 
ka pašvaldība saņems savu DVD formāta eksemplāru, kuru varēs ievietot gan pašvaldības mājaslapā, 
gan nodot mācību iestādēm. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!” un piešķirt līdzfinansējumu 
SIA „Ziņas TV”  150, - Euro apmērā filmas veidošanai. 

2. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 
budžeta 2014.gadam no pārvaldes izdevumiem. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.§ 
Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”. 

(ziņo M.Butēvics) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Girss. 
 

Izskatot jautājumu par Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā, 
konstatēts: 

1. 2004.gada 20.augustā noslēgtā līguma, starp Aglonas pagasta padomi un SIA „DOVA” par 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”, līguma izpildes 
termiņš beidzās 2014.gada 1.septembrī. 

2. „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 18.panta, 4.daļa nosaka: 
„Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanai noteiktā zonā tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.” 

3. Publiskā iepirkuma procedūras termiņš, līdz lēmuma pieņemšanai un līguma noslēgšanai, var 
būtiski, neparedzamu iemeslu dēļ mainīties. 

4. Plānotais līguma noslēgšanas datums līdz 2014.gada 1.novembrim. 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, F.Pušņakovs. 
 
Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta 4.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 1.punktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību, pagarināt līguma izpildes laiku līdz 01.12.2014. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.§ 
Par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”. 
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(ziņo M.Butēvics) 
 

Izskatot jautājumu par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”, konstatēts: 
1. Pašreizējo pārtikas piegādātāju līguma izpildes termiņš beidzās 2014.gada 1.oktobrī. 
2. Aglonas novada domes 25.07.2014. sēdes protokols Nr.16, 4.2. „Par pārtikas iepirkumu” 

„Iepirkumu komisijai desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas veikt iepirkuma 
prosedūru „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm” 2014./2015.gadam”. 

3. Publiskā iepirkuma procedūras termiņš, līdz lēmuma pieņemšanai un līguma noslēgšanai, var 
būtiski, neparedzamu iemeslu dēļ mainīties. 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Lielcepure, A.Girss, V.Krimans. 
 
Pamatojoties uz iepirkumu procedūras termiņiem, ko nosaka Publisko iepirkumu likums, nav 
iespējams noslēgt jaunus līgumus par „Pārtikas piegādātājiem Aglonas novada iestādēm 
2014./2015.gadam” līdz 2014.gada 1.oktobrim,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt pašreizējo pārtikas piegādātāju līguma izpildes termiņus līdz 01.12.2014. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.§ 
Par iepirkuma procedūru rezultātiem. 

(ziņo M.Butēvics) 
 

13.1.  Iepirkumu „ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta”. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 
1. Pieņemt zināšanai, ka  iepirkuma komisija par darbu veicēju iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AGLND 2014/07, 
izvēlas SIA „Apola D”, reģistrācijas numurs 40003215620, juridiskā adrese – Jelgavas iela 1, 
Daugavpils, LV 5404, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Noslēgt līgumu ar SIA „Apola D”, reģistrācijas numurs 40003215620, juridiskā adrese – Jelgavas iela 
1, Daugavpils, LV 5404„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā 
II kārta”, identifikācijas numurs AGLND 2014/07, realizācijai par piedāvājuma summu Eur 
249961,33 (bez PVN 21%). 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
13.2.  Iepirkumu „ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglona ciemā II kārta”. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 
1. Pieņemt zināšanai, ka  iepirkuma komisija par darbu veicēju iepirkuma „Ūdenssaimniecības 

attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AGLND 2014/09/ERAF, 
izvēlas SIA „RIO”, reģistrācijas numurs 41503000893, juridiskā adrese – Strautu iela 32, Rīga, 
LV 1073, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Noslēgt līgumu ar SIA „RIO”, reģistrācijas numurs 41503000893, juridiskā adrese – Strautu iela 
32, Rīga, LV 1073, iepirkuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas  pagasta Aglonas ciemā II 
kārta”, identifikācijas numurs AGLND 2014/09/ERAF, realizācijai par piedāvājuma summu Eur 
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348937,31 (bez PVN 21%). 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.3. Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības, iepirkumā 
“Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” ID Nr. 
AND/2014/13 AS “Latvenergo”, Reģ. Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pūlkveža Brieža 
iela 12, Rīga, LV-1230, sakarā ar to, ka pretendents atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Noslēgt līgumu ar AS „Latvenergo”, Reģ. Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pūlkveža 
Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, „Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības 
iestāžu vajadzībām” ID Nr. AND/2014/13, realizācijai uz diviem gadiem par piedāvājuma 
summu Eur 80532.36 (bez PVN 21%). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
13.4. Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības, iepirkumā      
     “Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām ” ID Nr. 
 AND/2014/20 SIA “KIN-B”, Reģ Nr. 40003235580,  Adrese: Dzelzavas 14A, Rīga, LV-  
      1084, sakarā ar to, ka pretendents atbilst iepirkuma  noteikumos noteiktajām prasībām un ir   
      iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 
2. Noslēgt līgumu ar SIA “KIN-B”, Reģ Nr. 40003235580,  Adrese: Dzelzavas 14A,  Rīga, LV-    
      1084, “Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām ” ID Nr.
 AND/2014/20, realizācijai par  piedāvājuma summu Eur 8140.50 (bez PVN 21%). 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.5.“Autoruzraudzības pakalpojumi “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas   
          ciemā, II kārta””. 

 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības, iepirkumā    
        “Autoruzraudzības pakalpojumi “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas 
 ciemā, II kārta” ID Nr. AND/2014/17 SIA “Ekolat”, Reģ Nr. 41503009958, Adrese: Preču iela   
      30a, Daugavpils, LV-5401 sakarā ar to, ka pretendents atbilst  iepirkuma noteikumos   
      noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Ekolat”, Reģ Nr. 41503009958, Adrese: Preču iela 30a, Daugavpils,   
      LV-5401, “Autoruzraudzības pakalpojumi “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta,   
      Aglonas ciemā, II kārta” ID Nr.AND/2014/17, realizācijai par piedāvājuma summu Eur 
 7000.00 (bez PVN 21%). 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
14.§ 

Par zemes jautājumiem. 
(ziņo A.Streļčs) 
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No sēžu zāles iziet deputāts V.Krimans. 
 

14.1. Par V.M.  iesniegumu adreses piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

     Saņemts V.M. iesniegums (30.07.2014., Nr.1728) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 6072 005 0123 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, 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 6072 005 0123 un uz 
tās esošām būvēm: Ilzas iela 3, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov. 

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. 

 
14.2. Par S.Š. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 
      Saņemts S.Š. iesniegums (07.08.2014., Nr.1767) par nomas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Dimanti” Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 
     Pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Dimanti” sastāv no zemes vienības 0,194 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0102 , dzīvojamās mājas un 3 palīgēkām. Ēkas ir 
neapdzīvotas un atrodas avārijas stāvoklī. S. Š. lūdz iznomāt īpašumu uz 10 gadiem biškopības 
vajadzībām. 
     Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības S. Š., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību „Dimanti”  0,194 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0102 Aglonas pagastā. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. 

3. Piešķirt nomas tiesības S. Š., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldībai piederošām 
ēkām  no nekustamā īpašuma „Dimanti”, Fintmuiža, Aglonas pag., Aglonas nov,  kadastra Nr. 
7642 006 0102 Aglonas. 

4. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 0,14 EUR / kv.m. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 

14.3. Par A.I. iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts A.I. iesniegums (20.08.2014., Nr.1875) par nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā uz 
valsts rezerves fondā nodotām zemēm. 
   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, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības A. I., personas kods, adrese, uz valsts rezerves fondā nodoto 
zemes vienību 2,6 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 001 0101, Aglonas 
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. 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. 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
7642 002 0076 Aglonas pagastā. 

 

     Saņemts N.P. iesniegums (19.08.2012., Nr.2014) 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, 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: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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. 
 

14.5. Par J.E. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

      Saņemts J.E. iesniegums (31.07.2014., Nr.4-14/98) par nomas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0224 Grāveru pagastā. 
      Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.E., personas kods, deklarētā adrese,   
uz pašvaldības zemes vienību  1,1 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0224 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. 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
14.6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0256 Kastuļinas pagastā. 

 

Konstatēts: 
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0256 atrodas A.V. piederoša ēka, 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 
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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 piektās daļas 
1.punktam, (zemes gabals ir apbūvēts, par kuru noslēdzams zemes nomas līgums), pamatojoties uz 
likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21. pantu, 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0256 
Kastuļinas pagastā,  piekrīt pašvaldībai. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ”Skolas iela 2” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6072 005 0256. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

14.7. Par A.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

    Saņemts A.V. iesniegums (21.08.2014., Nr.1878) par nomas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0256 Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
     Uz zemes vienības Skolas ielā 2, Priežmalē, Kastuļinas pag., atrodas A. V. piederoša ēka. 
     Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.V., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību  0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0256 Kastuļinas pagastā, Priežmalē, 
Skolas ielā 2. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – ēku uzturēšana. 

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. 
 

14.8. Par J.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

    Saņemts J.K. iesniegums (22.08.2014., Nr.1882) par nomas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0027 Aglonas pagastā. 
    Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības J. K., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību  0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0027 Aglonas pagastā. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – ēku uzturēšana. 

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. 
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
14.9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0256 Aglonas pagastā. 

 
       Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (saņemts 08.08.2014., Nr.1780) (VZD 
dokuments Nr.2-04.1-L/728, sagatavots 08.08.2014.) par A.R. un A.Z.  koplietošanā esošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0256 Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0256 ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā kā 
kopīpašuma zeme, kurai paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana A. R. uz ¼ domājamo daļu un A. Z. 
uz ¾  domājamām daļām. Uz zemes vienības atrodas kopīpašumā esošas ēkas. Saskaņā ar VZD 
arhīvā esošiem datiem A.Z. ir jau izmantojusi sev pienākošos mantojamās zemes daļu nekustamajā 
īpašumā „Liepasziedi”, kadastra Nr.76420010161. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 
001 0256 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,3 ha. Atbilstoši kadastrālās kartes datiem zemes 
vienības platība sastāda 0,1447 ha. 
     Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 
1.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0256 no 0,3 ha uz 
0,1447 ha. 

2. Izbeigt lietošanas tiesības A.Z., personas kods, uz 3/4 domājamām daļām no zemes 
vienības Aglonas pagastā 0,1447 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 
0256. 

3. Piedāvāt A. Z., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada 
laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

4. Noteikt, ka 3/4 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7642 001 
0256 piekrīt pašvaldībai. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
 

14.10. Par A.V. iesniegumu nekustamā īpašuma „Bites” sadalīšanai Kastuļinas pagastā. 
 

   Saņemts A.V. iesniegums (26.08.2014., Nr.1893) par viņai piederošā nekustamā 
īpašuma „Bites” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 



Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes protokols Nr.17                                                - 20 - 

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bites”, kadastra Nr.6072 002 0015 sadalīšanai, 
atdalot atsevišķi zemes vienību 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 
0015.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Karolīna” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 6072 002 0015. 

3. Atlikušajai zemes vienībai „Bites” ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0110, mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.§ 
Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna 

aktualizēšanu. 
(ziņo L.Strole-Krasovska) 

 
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans. 
 
         Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta protokollēmuma projektu par precizēto 
informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem 
Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un   
investīciju plānu aktualizācijas termiņu līdz 2014. gada 31.decembrim. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
 
 

16.§ 
Par piedalīšanos LAD izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu 

„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”. 
(ziņo P.Bekišs) 

 

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai 
ELFLA programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.  

Mērķis: vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošana Krāslavas rajona teritorijā, ieskaitot tādu 
uzņēmēju, NVO, pašvaldību sabiedrības projektu īstenošanu, kas vērsti uz iniciatīvas veicināšanu, 
aktīva un radoša brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī iedzīvotāju izglītošanu veselīga dzīvesveida 
aktivizēšanu un dzīves vides uzlabošanu.  
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Aglonas novada pagastu centros notiek dažādi kultūras un informējoši pasākumi, kas tiek rīkoti 
kultūras namos. Pasākumu organizēšana ir ierobežota novecojušā aprīkojuma dēļ, lauku 
iedzīvotājiem (apmeklētājiem) zūd interese apmeklēt nekvalitatīvi organizētus pasākumus un 
organizētājiem nav vēlmes aicināt iedzīvotājus, jo zina, ka pasākumu nevarēs novadīt labā kvalitātē. 
Vecais vai neesošais aprīkojums ierobežo iedzīvotāju aktivitāti kultūras pasākumos, tāpēc rūpējoties 
par lauku iedzīvotāju labklājību, Kastuļinas tautas namam tiek plānots iegādāties jaunu un 
mūsdienīgāku skaņu un gaismu aparatūras komplektu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 
1.  Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursā 413.pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijās” 2.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 1.2. rīcībā: „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu 
izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana” ar projekta iesniegumu 
“Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”.  Projekta kopējās 
izmaksas eiro 10 943,00 (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas 9848,70 LVL, neattiecināmās 
izmaksas 1899,20 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 10 % - 904,38 eiro.  
2. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, segt neattiecināmās 
izmaksas (PVN). Paredzēt finansējumu projektam 2015. gada Aglonas novada domes budžetā. 
3. Izsludināt iepirkuma procedūru projekta aktivitātēm. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.§ 
Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas 

izstrādi un autoruzraudzību. 
(ziņo A.Kluss) 

 

           AS „Sadales tīkls” Aglonas ciemā veic zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi kabeļu 
līnijās A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās. Esošajā posmā atrodas ielu apgaismojuma tīkli, kas pēc 
rekonstrukcijas darbu pabeigšanas jāpārņem pašvaldībai no a/s „Sadales tīkla” par bilances vērtību. Esošā 
līnija ir morāli nolietojusies. 2011.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi 
Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā” apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošanai minētajās ielās. 
Nepieciešama tehniskā projekta aktualizācija, sadalot to 2 kārtās un tehniskā projekta 1.kārtas – īstenošana 
(apgaismojuma ierīkošana). Paredzamais finansējums – Aglonas novada speciālais budžets. 
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome, NOLEMJ: 
1. Veikt tehniskā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā” 

aktualizāciju. 
2. Izsludināt iepirkuma procedūru: 

2.1. Apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem saskaņā ar tehnisko projektu „Satiksmes     
       drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā” 1.kārta. 
2.2. Nozīmēt atbildīgo personu par iepirkuma procedūras veikšanu iepirkumu   
       komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Butēvicu. 

3. Finansējumu tehniskā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās 
Aglonā” 1.kārtas aktualizācijai, būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai paredzēt no Aglonas novada 
speciālā budžeta 2014.gadam. 
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Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Valaine, O.Šatilovs, V.Krimans. 
 
I.Reščenko – šo naudu lietderīgāk ir izmantot novada ceļu remontam. 
 

O.Šatilovs – pārņemot veco līniju, pastāv risks, jo tā nav droša. 
 

V.Krimans – cik izmaksāja 2011.g. tehniskais projekts? 
 

I.Valaine sniedz skaidrojumu uz deputāta V.Krimana uzdoto jautājumu. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu. 

 
Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina skatīt 17.jautājumu „Par Aloīza Broka, Kalna un 
Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.” 

 
Debatēs piedalās: A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, J.Butēvics, I.Reščenko, I.Valaine, V.Krimans. 
 
F.Pušņakovs – jaunu uzbūvēt būtu labākais variants. 
 
L.Solima – arī piekrīt, ka ir jābūvē jauns. 
 
I.Valaine – labāk ir uzbūvēt par projekta  naudu, ekonomiski izdevīgāk ir sagaidīt projektu. 
 
A.Kluss – varbūt pārņemt esošo līniju, lai būtu apgaismojums arī ziemā. 
 
Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar sekojošo: „Pārņemt no 
AS „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās Aglonā, Aglonas 
novadā”. 
 
V.Krimans – vai no „Sadales tīkliem”  ir kaut kāds iesniegums? 
 

No sēžu zāles iziet deputāts V.Krimans. 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu un deputāta I.Reščenko priekšlikumu. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ: 

 

1. Veikt tehniskā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna 
ielās Aglonā” aktualizāciju. 

2. Izsludināt iepirkuma procedūru: 
    2.1. Apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem saskaņā ar tehnisko projektu „Satiksmes     
           drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā” 1.kārta. 
   2.2. Nozīmēt atbildīgo personu par iepirkuma procedūras veikšanu iepirkumu   
          komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Butēvicu. 
3. Finansējumu tehniskā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, 

A.Broka, Kalna ielās Aglonā” 1.kārtas aktualizācijai, būvdarbu veikšanai un 
būvuzraudzībai paredzēt no Aglonas novada speciālā budžeta 2014.gadam. 

       4.  Pārņemt no AS „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju A.Broka, Kalna un Jaudzemu    
            ielās Aglonā, Aglonas novadā. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
18.§ 

Par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības tīkla remontu. 
(ziņo V.Dimpers) 
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Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans. 
 
         Veicot esošās kanalizācijas kolektora apsekošanu Aglonas novada Jaunaglonas ciemā, tika 
konstatēts, ka tas ir avārijas stāvoklī. Lai jaunizbūvētās NAI efektīvi veiktu kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanu un darbotos, nepieciešams esošā kanalizācijas kolektora remonts.        
  
Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Valaine, O.Šatilovs. 
   

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības 
tīklu. 

2. Piešķirt finansējumu Aglonas novada Jaunaglonas ciema kanalizācijas kolektora 
remontam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gada budžetā. 

3. Veikt iepirkumu/tirgus izpēti Aglonas novada Jaunaglonas ciema kanalizācijas 
kolektora remontam. Paredzamā līgumcena 13801,79 EUR bez PVN. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.§ 
Par Aglonas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.11 § 16.p.2 precizēšanu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

        Finanšu nodaļas speciālisti konstatējuši neprecizitātes Aglonas novada domes 28.05.2014. 
lēmuma  NR. 11 § 16.p.2 pielikumā sakarā ar to, ka septiņām pielikumā minētajām personām parāda 
summa uzrādīta euro valūtā, bet desmit personām latos.  
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmā daļa paredz, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā 
akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas 
kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

         Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Administratīvā procesa 
likuma 72.panta pirmo daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Precizēt 2014.gada 28.maija lēmuma Nr. 11 § 16., 2.punktu, izsakot to sekojoši: 
1. Dzēst komunālo maksājumu parādu par summu EUR 949,45, pamatojoties uz to, ka 

parāda piedziņa nav iespējama (nav bijuši noslēgti līgumi par ūdens piegādes 
pakalpojuma saņemšanu). Ar piedziņu saistītie izdevumi pārsniedz parāda summas, līdz 
ar to parāda piedziņa nav lietderīga 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Summa EUR Pagasts, periods Piezīmes 
1 L. O. 36,99 No 2006.g. 

Kastuļinas 
Dzīvoklis privatizēts, mainījies 
īpašnieks, līgums nav bijis 
parakstīts. 

2 V. R. 4,55 No 2007.; 
Kastuļina 

Dzīvoklis privatizēts, mainījies 
īpašnieks, līgums nav bijis 
parakstīts. 

3 A. P. 38 No 2010; 
Kastuļina 

Sociālais dzīvoklis, līgums nav 
parakstīts, īrnieks ārzemēs. 
Dzīvoklis tukšs. 
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4 N. N. 29,88 No 2007; 
Kastuļina 

Dzīvoklis privatizēts, šobrīd 
tukšs, līgums nav bijis 
parakstīts. 

5 J. I. 8,85  01.01.2009. - 
31.12.2009. 
Grāveru 

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

6 I. I. 40,92 01.01.2005.-
31.12.2009. 
Grāveru 

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

7 V. I. 57,06 01.01.2007.- 
31.10.2009. 
Grāveru 

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

8 I. S. 254,52 01.01.2007.-
31.12.2009. 
Grāveru 

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

9 S. P. 102,63 01.08.2007.-
31.10.2009. 
Grāveru 

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

10 O. E. 32,28 01.08.2007.-
31.10.2009. 
Grāveru 

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav, 
aprēķināts saskaņā ar  lēmumu 

11 J. P. 83,07 01.07.2007.-
31.12.2009. 
Grāveru 

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,  
aprēķināts saskaņā ar  lēmumu  

12 A. S. 12,69 01.01.2009.-
01.07.2009. 
Grāveru 

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

13 V. P. 81,36 01.07.2009.-
01.11.2009. 
Grāveru 

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,  
aprēķināts saskaņā ar  lēmumu 

14 O.B. 68,01 01.07.2007.-
01.11.2009. 
Grāveru 

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav,  
aprēķināts saskaņā ar  lēmumu  

15 Pareizticīgo draudzes 
māja 

30,53 01.07.2007.-
01.11.2009. 
Grāveru 

Dzīvoklis īpašumā, līguma nav, 
aprēķināts saskaņā ar  lēmumu 

16 A. S. 30,19 01.08.2007.-
01.01.2009. 

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

17 V. A. 7,11 01.01.2009.-
01.11.2009. 
Grāveru 

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

18 A. V. 30,81 01.01.2007.-
01.11.2009. 
Grāveru 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
20.§ 

Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
       Izskatot jautājumu par Aglonas novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju parādiem par  
2013.gadu  un agrāk, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 57.pantu, 59.pantu, 62.panta  
1.daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
9.panta 1. un 2.daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Ierosināt administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda  
    kārtībā no Aglonas novada nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuru nodokļa  
    parāds pārsniedz EUR 100,00 saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu. 
2. Līdz 2014.gada 15.septembrim izsūtīt brīdinājuma vēstules nodokļu maksātājiem par 
     nekustamā īpašuma nodokļa parādu.  

 
N.
p.k 

Vārds, 
uzvārds 

Adrese Īpašuma nos., kad. 
Nr. 

Vai ir 
zemesgr
ām.? 
Jā/Nē 

Pamatparā
ds 
uz 
14.08.2014 
 
(EURO) 

Nokavēju
ma nauda 
uz -
14.08.2014 

No kura 
gada 
parāds 

1 S.V.  Skaista 
7642 010 0038 
Šaurītes 
 7642 004 0546 

Nav 
 
Jā 
 

136.86ze
me+1.76 
mājoklis 
31.51zem
e+20.52m
ājoklis 

17.59+0.44 
 
6.45+4.45 

2013-2014 
 
2013-2014 

2 A. S.  Nezināms  
7642 005 0066 

Pašvaldī
bas 
zeme 

94.12 83.83 2007-2010 

3 J. K.  Kļavu Krasts  
7642 005 0303 

ir 75.31 40.63 2008-2014 

4 S. B.  Kalniņš  
7642 005 0229 

Ir 92.38 38.91 2010-2014 



Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes protokols Nr.17                                                - 26 - 

5 M. T.  Sūnu ciems  
7642 001 0155 

Ir 97.81 30.56 2011-2014 

6 J. V.  Nezināms  
7642 006 0142 

Pašvaldī
bas  
zeme(no
mas 
līgums) 

175.59 65.25 2007-2013 

7 D. B.  Nezināms  
7642 011 0130 

Nav 277.55 119.02 2009-2014 

8 I. V.  Vanadziņi  
7642 010 0184 

ir 103.93 72 1998-2014 

9 J. M.  Lopotu s. 
7642 010 0181 

Rezerves 
zemes 
fonds 

54.52 48.13 2000-2007 
 

10 I. M.-B.  Zemzarieši  
7642 010 0107 

Ir 129.14 29.77 2012-2014 

11 V. M.  Zelmeņu Mājas  
7642 010 0074 

Ir 222.70 52.66 2012-2014 

12 J. R.  Lijama  
7642 010 0020 

Ir  
163.36 

40.86 2012-2014 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
      Pamatojoties uz Aglonas novada domes Finanšu nodaļas nolikumu, nekustamā īpašuma 
administrēšanu veic Aglonas novada finanšu nodaļa. 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 
nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav 
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 
nekustamā īpašuma nodokļu parādus, ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēš pašvaldība. Aglonas 
novada finanšu nodaļa konstatē, ka zemāk minētās personas – nodokļu maksātāji - ir miruši, 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” nav publicēti sludinājumi par šo personu atstātā mantojuma 
atklāšanos, līdz ar to Aglonas novada pašvaldība nav pieteikusies kā kreditors uz atstāto mantojumu. 
Minētajām personām nav reģistrēti citi nekustamie īpašumi Latvijas Republikā, nav reģistrēti 
transportlīdzekļi CSDD, personas nav individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību 
īpašnieki, nav reģistrētas komercreģistrā kā individuālie komersanti. Līdz ar to pašvaldībai nav 
lietderīgi griezties pie notāra kā kreditoram lai izsludinātu šo personu mantojuma atklāšanos 
Notariāta likuma 293., 294.pantu kārtībā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka minēto fizisko personu parādus no mantiniekiem piedzīt 
nav iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami. 
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Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta trešo 
un ceturto daļu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu 
sekojošām mirušām personām: 

 
N.
p.
k 

Vārds, uzvārds Adrese Īpašuma nos., 
kad. Nr. 

Vai ir 
zemesgrām.
? 
Jā/Nē 

Pamatparāds 
uz 
14.08.2014 
 
(EURO) 

Nokavējum
a nauda uz -
14.08.2014 

No kura 
gada parāds 

1 J.J. Mirusi Nezināms 7642 
011 0145 

Pašvaldības 
zeme 

61.47 63.59 1998-2007 

2 L.V. Mirusi Nezināms 7642 
011 0056  

Pašvaldības  
zeme 

174.12 172.27 1999-2010 

3 P. P. Miris 
17.07.2009 

Vībotnes 7642 
011 0117  

Neatpazīta 
persona 

81.40 
zeme+1.11 
mājoklis 

30.75 2011-2012 

4 V. I. Mirusi Bērzbirztaliņa 
7642 010 0031 

Pašvaldības 
zeme 

67.12 zeme 
+ 4.22 
mājoklis 

42.31 2009-2012 

5 J.K.P. Mirusi 
12.03.2012. 

Nezināms 7642 
006 0051 

 139.94 
zeme+0.16 
mājoklis 

40.42 2011-2014 

6 H.L. Mirusi 
16.12.2005. 

Nezināms 7642 
006 0051 

Nav 105.15 
zeme+0.31 
mājoklis 

20.74 2010-2014 

 
7 O. G. Miris   

10.12.2003
. 

Nezināms 
7642004 0193 

Nav 129.50 
zeme+2.49 
mājoklis 

69.91 2009-2013 

8 K. D. Mirusi  Liekņu Mājas  
7642 004 0094  

Ir 206.48 
zeme 

54.82 2011-2014 

9 V. V. Miris  
2006 

Verzas 7642 004 
0208 

nav 42.93 27.72 2010-2011 

10 J. A. Miris  
2009 

Ceriņi 7642 004 
0508 

Pašvaldības 
zeme 

7.11 4.05 2011 

 
11 S. V. Miris Vaļodiņas 7642 

010 0023 
Cits 
īpanieks 

9.22  2003 

12 A. S. Miris  
2012 

Lidumi 7642 002 
0084 

Cits 
īpanieks 

18.34  2012 
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13 A.K. Miris 
2007 

Ceriņi Cits 
īpašnieks 

    11.18  2007 

 
14 P.B. Miris Nezināms 7642 

009 0020 
Cits 
īpašnieks 

     15.58  2003 

 
15 V.K.-V. Mirusi Nezināms Nav 

īpašuma 
     26.91  1999 

 

2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu 
sekojošām personām, kurām īpašums vairāk nepieder, nodokļa parāda piedziņa nav 
iespējama: 

 
1 M.R. Nezināms 7642 

006 0115 
Cits īpašnieks 51.22  2003-2010 

2 T. B. Nezināms 7642 
008 0072 

Pašvaldības 
zeme 

46.51 
 

 

47.18 1999 

3 I. L. Nezināms 7642 
009 0022 

Cits īpašnieks 39.09  2003 

4 L. B. Nezināms 7642 
010 0022 

Cits īpašnieks 50.03  2003 

5 E. B. Nezināms 7642 
001 00180 

Cits īpašnieks 30.81  2001 

6 B. M. Nezināms 7642 
001 0180 

Cits īpanieks 30.81  2001 

7 A. T. Botori 7642 002 
0004 

Cits īpašnieks 28.34  2009 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

22.§ 
Par atbildīgo amatpersonu darba izvērtēšanu, izpildot 2014.gada 28.marta Aglonas novada 

domes lēmumu Nr.7 § 29 A. G. lūguma izskatīšana. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot A.G. 2014.gada 24.jūlija iesniegumā (reģistrēts ar Nr. 1708) izteikto lūgumu izvērtēt novada 
domes izpilddirektores I.Pogas un atbildīgo amatpersonu darbu, izpildot 2014.gada 28.marta Aglonas 
novada domes lēmumu Nr. 7 § 29, konstatēts: 
A.G. iesniegumā norāda, ka lēmuma izpildes gaitā: 

1. ziedotājam izrādīta necieņa; 
2. kavēta lēmuma izpilde 
3. ziedotājam ir aizdomas par atbildīgo amtpersonu bezatbildību un kaitniecisku attieksmi, 

veicot darba pienākumus, kura radīja domes īpašuma izsaimniekošanu. 
 

(1) Izskatot A.G., adrese, 2014.gada 5.marta iesniegumu, reģistrēts 05.03.2014. ar Nr. 449, par  
BSAC „Somerseta” dāvināto mantisko vērtību nodošanu audžuģimenēm, novada dome 
2014.gada 28.martā pieņēma lēmumu Nr. 7 § 29: 1. Atgriezt dāvinātājam A.G. Aglonas 
novada pašvaldības iestādei BSAC „Somerseta” ziedotās mantas saskaņā ar pavadzīmēm Nr. 
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16 un 17 (15.12.2010); Nr. 20 (13.12.2010.), sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu. 
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” aizliedz 
publiskas personas finanšu līdzekļus un mantu nodot bez atlīdzības, dāvināt vai ziedot 
privātpersonām (5.pants pirmā daļa, 10.pants pirmā daļa), pašvaldība šajā situācijā var lemt 
tikai par mantas atgriešanu dāvinātājam, pamatojoties uz to, ka mantu nav iespējams 
turpmāk izmantot mērķim, kādam tā tika ziedota. Lēmums izsūtīts iesniedzējam A.G. 
2014.gada 10.aprīlī (Pavadvēstule Nr. 3-4/556). 

(2) 2014.gada 23.aprīlī A.G. izsūtīts pieņemšanas – nodošanas akta projekts saskaņošanai 
(pavadvēstule Nr. 3-4/604). 

(3) 2014.gada 7.maijā novada domē saņemts A.G. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 1064) par 
ziedojuma atgriešanas kārtību un pretenzijām par novada domes izpilddirektores Inetas Pogas 
vēstulēm Nr. 3-4/556 (10.04.2014.) un Nr. 3-4/604 (23.04.2014.), uz kuru sniegta atbilde 
2014.gada 2.jūnijā (Nr. 3-4/773). 

(4) 2014.gada 16.jūnijā A.G. ierodas Aglonas novada sociālajā dienestā ar mērķi iepazīties ar 
pieņemšanas – nodošanas aktu un apsekot materiālo vērtību stāvokli. Pēc sociālā dienesta 
apmeklējuma A.G. griežas ar rakstiskām pretenzijām par materiālo vērtību stāvokli un 
nepilnībām pieņemšanas – nodošanas aktā pie sociālā dienesta vadītājas Ā.Perševicas 
(20.06.2014.). 2014.gada 7.jūlijā sociālā dienesta vadītāja sniedz rakstisku atbildi ar 
paskaidrojumiem ziedotājam A.G.  

(5) 2014.gada 20.jūnijā iesniedzējs A.G. piedalījies novada domes finanšu komitejā, kurā 
pieprasījis izskatīt savu iesniegumu. Komitejas deputāti iepazinušies ar iesnieguma tekstu, 
uzklausījuši iesniedzēja viedokli un pretenzijas, kuras izteiktas iesniegumā rakstiskā veidā, un 
nolēmuši iesnieguma izskatīšanu atlikt uz nākošo finanšu komitejas sēdi, sakarā ar 
nepieciešamību iepazīties ar lietas apstākļiem, dokumentiem lietā un saņemt juristu atzinumu. 

(6) Novada domes finanšu komitejā izskatīts jautājums “Par dāvinājuma vērtības atgriešanu   
naudā”,  komitejas deputāti V.Krimans, I.Reščenko, L.Solima un J.Butevics izskatīja juristes 
I.Klindžānes sagatavoto lēmumprojektu, saskaņā ar kuru paredzēts atteikt ziedotājam A.G. 
atmaksāt ziedoto materiālo vērtību naudā, visi četri deputāti, balsojot par lēmumprojekta 
virzīšanu izskatīšanai novada domes sēdē, “atturējās”, līdz ar to lēmumprojekts uz domes sēdi 
netika virzīts. Finanšu komitejas sēdes protokola izraksts tika izsūtīts A.G. 21.jūlijā. Novada 
domes priekšsēdētāja griezusies pie četriem finanšu komitejas deputātiem ar lūgumu iesniegt 
savus priekšlikumus šī jautājuma tālākai risināšanai.  

(7) Novada domes izpilddirektore Ineta Poga pēc A.G. iesnieguma saņemšanas ir pieprasījusi 
informāciju visām pašvaldības iestādēm par ziedotajām materiālajām vērtībām, kas saņemtas 
no ziedotāja A.G. no 2010.gada līdz šim brīdim. Saņemtas atbildes no SAC “Aglona”, 
Šķeltovas tautas nama, Šķeltovas pamatskolas, Aglonas BJBLPC “Strops”, Priežmalas 
pamatskolas, Aglonas internātvidusskolas, Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes, 
Aglonas vidusskolas, Aglonas novada sociālā dienesta par ziedojumā saņemtajām 
materiālajām vērtībām. Ziedojuma mantiskā vērtība uzrādīta tikai Aglonas 
internātvidusskolas iesniegtajā dokumentā (kopā EUR 465,86). Pārējo iestāžu vadītāji norāda, 
ka nekādi dokumenti, kas apliecinātu ziedoto mantu vērtību nav tikuši iesniegti. 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans. 
 
V.Krimans – Finanšu komitejā tika runāts, ka šo jautājumu jāatrisina izpilddirektorei. Kas izvērtēja 
atbilstību un amatpersonu rīcību, kas to visu sagatavoja? 
 
H.Streiķe – tika dots mutisks uzdevums abiem juristiem izvērtēt un sagatavot lēmumprojektu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
      1.Atzīt, ka novada domes atbildīgās amatpersonas nav pārkāpušas normatīvos aktus un   
         ētikas normas, izpildot  2014.gada 28.marta Aglonas novada domes lēmumu Nr. 7 § 29. 
       2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā   
         Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

23.§ 
Par dāvinājuma vērtības atgriešanu naudā, A.G. iesnieguma izskatīšana. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

Izskatot A.G., personas kods, adrese, 2014.gada 20.jūnija iesniegumu (reģistrēts Aglonas novada 
domē 20.06.2014. ar Nr. 1451) par dāvinājuma vērtības atgriešanu naudā, konstatēts: 
 

1. Izskatot A.G, adrese, 2014.gada 5.marta iesniegumu, reģistrēts 05.03.2014. ar Nr. 449, 
par  BSAC „Somerseta” dāvināto mantisko vērtību nodošanu audžuģimenēm, novada 
dome 2014.gada 28.martā pieņēma lēmumu Nr. 7 § 29: 1. Atgriezt dāvinātājam A.G. 
Aglonas novada pašvaldības iestādei BSAC „Somerseta” ziedotās mantas saskaņā ar 
pavadzīmēm Nr. 16 un 17 (15.12.2010); Nr. 20 (13.12.2010.), sastādot nodošanas – 
pieņemšanas aktu. “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums” aizliedz publiskas personas finanšu līdzekļus un mantu nodot bez 
atlīdzības, dāvināt vai ziedot privātpersonām (5.pants pirmā daļa, 10.pants pirmā daļa), 
pašvaldība šajā situācijā var lemt tikai par mantas atgriešanu dāvinātājam, 
pamatojoties uz to, ka mantu nav iespējams turpmāk izmantot mērķim, kādam tā tika 
ziedota. Lēmums izsūtīts iesniedzējam A.G. 2014.gada 10.aprīlī (Pavadvēstule Nr. 3-
4/556). 

2. 2014.gada 23.aprīlī A.G. izsūtīts pieņemšanas – nodošanas akta projekts saskaņošanai 
(pavadvēstule Nr. 3-4/604). 

3. 2014.gada 7.maijā novada domē saņemts A.G. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 1064) par 
ziedojuma atgriešanas kārtību un pretenzijām par novada domes izpilddirektores Inetas 
Pogas vēstulēm Nr. 3-4/556 (10.04.2014.) un Nr. 3-4/604 (23.04.2014.), uz kuru sniegta 
atbilde 2014.gada 2.jūnijā (Nr. 3-4/773). 

4. 2014.gada 16.jūnijā A.G. ierodas Aglonas novada sociālajā dienestā ar mērķi iepazīties 
ar pieņemšanas – nodošanas aktu un apsekot materiālo vērtību stāvokli. Pēc sociālā 
dienesta apmeklējuma A.G. griežas ar rakstiskām pretenzijām par materiālo vērtību 
stāvokli un nepilnībām pieņemšanas – nodošanas aktā pie sociālā dienesta vadītājas 
Ā.Perševicas (20.06.2014.). 2014.gada 7.jūlijā sociālā dienesta vadītāja sniedz rakstisku 
atbildi ar paskaidrojumiem ziedotājam A.G..  

5. 2014.gada 20.jūnijā iesniedzējs A.G. piedalījies novada domes finanšu   
   komitejā, kurā pieprasījis izskatīt savu iesniegumu. Komitejas deputāti iepazinušies ar     
   iesnieguma tekstu, uzklausījuši iesniedzēja viedokli un pretenzijas, kuras izteiktas   
   iesniegumā rakstiskā veidā, un nolēmuši iesnieguma izskatīšanu atlikt uz nākošo   
   finanšu komitejas sēdi, sakarā ar nepieciešamību iepazīties ar lietas apstākļiem,   
   dokumentiem lietā un saņemt juristu atzinumu. 

 

Izvērtējot lietā esošos dokumentus un lietas apstākļus, novada dome secina, ka iesniedzēja A.G. 
prasība par dāvināto materiālo vērtību atgriešanu naudas izteiksmē ir noraidāma, pamatojoties uz 
sekojošiem apsvērumiem: 
 

1.Aglonas novada domes  2014.gada 28.marta lēmums Nr. 7 § 29 ir stājies likumīgā spēkā.    
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   Iesniedzējs to ir saņēmis, nav pārsūdzējis Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa   
   likuma 184.pantā noteiktajā kārtībā un 188.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā, kas ļauj secināt, ka   
   iesniedzējs piekrīt domes lēmumam. 
2.Nav pamatotas iesniedzēja pretenzijas par pieņemšanas – nodošanas akta projekta izsūtīšanu. Tas   
   tika darīts ar mērķi saskaņot nododamo mantu sarakstu. Neviens nav licis A.G. sastādīt   
   pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas akts iegūst savu juridiko spēku ar brīdi,   
   kad to parakstījušas abas puses un apstiprinājusi novada domes priekšsēdētāja. Uz doto brīdi šāda   
   parakstīta un apstiprināta dokumenta nav. Līdz ar to tas uzskatāms tikai par akta projektu. 
3.Uz pretenzijām par aktā ietvertajām un iztrūkstošajām materiālajām vērtībām sociālā dienesta   
   vadītāja sniegusi iesniedzējam paskaidrojumus. 
4. A. G. norāde uz to, ka novada domes izpilddirektore viņu apvainojusi savā 03.06.2014.   
    vēstulē Nr. 773 nav pamatota. Nekādi apvainojumi vēstulē izteikti netika, tika konstatēti tikai fakti,    
    citējot vēstuli: “Ņemot vērā to, ka materiālo vērtību atgriešana bija Jūsu iniciatīva, nav saprotama   
    vilcināšanās domes lēmuma izpildē no Jūsu puses, tādēļ atkārtoti lūdzam vienoties ar Aglonas   
    novada sociālā dienesta vadītāju Āriju Perševicu par mantu saņemšanas laiku” 
5. Iesniedzēja norāde uz to, ka materiālās vērtības tika glabātas nepiemērotās telpās nav korekta, jo   
    vēstulē norādīts: “materiālās vērtības šobrīd glabājas novada sociālā dienesta ēkas verandā, kura   
    nav paredzēta mantu uzglabāšanai” . Jēdziens “nav paredzēta” lietots tādā nozīmē, ka telpas ir   
    nepieciešamas citiem mērķiem, nevis ar nozīmi, ka tās nav piemērotas mēbeļu uzglabāšanai. 
6. Fakts par necieņas izrādīšanu nav pierādīts. Civillikuma 1919.pants nosaka: “Par apdāvinātā   
    nepateicību jāatzīst dāvinātāja rupji apvainojumi vārdos vai darbos, viņam tīši nodarīts svarīgs   
    mantisks zaudējums un viņa dzīvības apdraudējums, kā arī viņa atstāšana bezpalīdzības stāvoklī,   
    ja bijis iespējams viņam palīdzēt”. Pie tam atlīdzināt dāvinājuma vērtību naudā likums paredz tikai   
    gadījumā, ja nav iespējams atgriezt dāvinājumu. Šajā gadījumā pašvaldība piekrīt atgriezt   
    materiālās vērtības ziedotājam. 
7. Novada pašvaldībai kā publiskai personai jārīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem atbilstoši   
    „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” otrā panta   
    pirmajā daļā noteiktajai prasībai, tas ir publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un   
    mantu likumīgi, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un kārtībai. 
8.Ja iesniedzējs uzskata, ka pašvaldība nodarījusi viņam materiālus zaudējumus, viņam saskaņā ar   
   Civillikumu ir tiesības griezties ar prasību tiesā par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 
 
       Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma” 2.panta pirmo daļu,  Civillikuma 1919.pantu, Administratīvā procesa likuma 63. pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
 

       1.Atteikt A. G. prasībai atgriezt dāvināto materiālo vērtību summu EUR 3 100,-   
          naudā, pārskaitot uz A.G. bankas kontu. 
       2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā   
         Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

24.§ 
Par maksas pakalpojumu izcenojumu „Aglonas bazilikas Kora skolā”. 

(ziņo H.Streiķe) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, g) apakšpunktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
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J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumu „Aglonas bazilikas Kora skolā” – 
mēneša vecāku iemaksa par audzēkni 8,00 Euro (astoņi euro, 00 euro centi). 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

25.§ 
Par Līgas Japiņas iesniegumu (27.08.2014., Nr.1902). 

(ziņo H.Streiķe) 
 
      2014.gada 27.augustā Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģ. Nr.1902, 27.08.2014.) 
no Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekles Līgas Japiņas, ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas 
locekļa amata. 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

     1.  Atbrīvot Līgu Japiņu no Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa amata ar 27.08.2014. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.14:15 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 29.augustā. 


