LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2014.gada 25.septembrī

Nr.20

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Aleksandrs Dimpers,
Juris Butēvics (no plkst.14:08), Lolita Solima, Andris Girss,
Vadims Krimans, Igors Reščenko.
Nepiedalās 1 Aglonas novada domes deputāts: Feoktists Pušņakovs (attaisnojošu iemeslu dēļ).
Piedalās –
Pašvaldības struktūrvienību vadītāji
un administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
grāmatvede M.Lazdāne,
juristi – I.Klindžāne, D.Kuzņecovs,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
Aglonas sporta skolas direktors O.Komars,
zemes ierīkotājs A.Streļčs,
iepirkumu speciālists M.Butēvics,
komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs V.Dimpers,
transporta nodaļas vadītājs D.Zukuls,
autoceļu būvinženieris A.Kluss,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
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Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
2. Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2014.gada septembrim-decembrim. (ziņo
M.Lazdāne)
5. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (08.09.2014., Nr.2058). (ziņo M.Lazdāne)
6. Par Aglonas sporta skolas reorganizāciju. (ziņo O.Komars, D.Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo
D.Zukuls)
9. Par Jaunciema atdzelžošanas staciju. (ziņo V.Dimpers)
10. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
11. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo
A.Kluss)
12. Par iepirkuma procedūru izsludināšanu. (ziņo A.Kluss)
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:


Par grozījumiem lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”” no
16.09.2014. (protokols Nr.19, § 1). (ziņo V.Lielcepure)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par grozījumiem lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”” no
16.09.2014. (protokols Nr.19, § 1). (ziņo V.Lielcepure)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:




Par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Aglonas pagastā. (ziņo A.Streļčs) (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
Par J.N. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. (ziņo
A.Streļčs) (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)
Par J.T. iesniegumu nekustamā īpašuma „Sūniņas” sadalīšanai Aglonas pagastā. (ziņo
A.Streļčs) (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)

No sēžu zāles iziet deputāts V.Krimans.
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Aglonas pagastā. (ziņo A.Streļčs) (Pie 10.p. Par
zemes jautājumiem)
2. Par J.N. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. (ziņo
A.Streļčs) (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)
3. Par J.T. iesniegumu nekustamā īpašuma „Sūniņas” sadalīšanai Aglonas pagastā. (ziņo
A.Streļčs) (Pie 10.p. Par zemes jautājumiem)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Uz sēdi ierodas deputāts J.Butēvics plkst.14:08.
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:


Par grozījumiem lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma
tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokols Nr.17, § 17)
4.punktā. (ziņo D.Kuzņecovs)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par grozījumiem lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma
tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokols Nr.17, § 17)
4.punktā. (ziņo D.Kuzņecovs)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:


Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu:


Par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā. (ziņo M.Butēvics)

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu:
1. Par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā. (ziņo M.Butēvics)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
2. Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2014.gada septembrim-decembrim. (ziņo
M.Lazdāne)
5. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (08.09.2014., Nr.2058). (ziņo M.Lazdāne)
6. Par Aglonas sporta skolas reorganizāciju. (ziņo O.Komars, D.Kuzņecovs)
7. Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo
D.Zukuls)
9. Par Jaunciema atdzelžošanas staciju. (ziņo V.Dimpers)
10. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
11. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo
A.Kluss)
12. Par iepirkuma procedūru izsludināšanu. (ziņo A.Kluss)
13. Par grozījumiem lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”” no
16.09.2014. (protokols Nr.19, § 1). (ziņo V.Lielcepure)
14. Par grozījumiem lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma
tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokols Nr.17, § 17)
4.punktā. (ziņo D.Kuzņecovs)
15. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics)
16. Par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā. (ziņo M.Butēvics)
Deputāts V.Krimans lūdz sēdes vadītājai precizēt, pie kādiem jautājumiem sagatavoti kaut kādi
atzinumi – jurista, Finanšu nodaļas vadītājas, vai kādi citi?
H.Streiķe – visi atzinumi ir sēdes materiālos.
V.Krimans jautā sēdes vadītājai: „Kādus jautājumus Jūs novirzījāt slēdzienu, atzinumu sagatavošanai
kaut kādam novada speciālistam, Jūs to neatceraties?”
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H.Streiķe – visi jautājumi tika novīzēti speciālistiem, kas gatavoja lēmumprojektus.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pie visiem jautājumiem ir jurista un nepieciešamo speciālistu
atzinumi. Es kā deputāts nesaņēmu, ko jūs tur saņēmāt, es nezinu.”
V.Krimans jautā, kādi vēl deputāti ir sagatavojuši lēmumprojektus?
H.Streiķe – pagaidām nekas nav iesniegts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par 13.jautājuma „Par grozījumiem lēmumā „Par
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru
pagasta Grāveru ciemā, II kārta”” no 16.09.2014. (protokols Nr.19, § 1). (ziņo V.Lielcepure)”
izskatīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izskatīt 13.jautājumu „Par grozījumiem lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā, II kārta”” no 16.09.2014. (protokols Nr.19, § 1). (ziņo V.Lielcepure)”
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§

Par grozījumiem lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II
kārta”” no 16.09.2014. (protokola Nr. 19.&1).
(ziņo V.Lielcepure)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Administratīvā procesa
likuma 85.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Papildināt lēmumā 1.punktu ar teikumu sekojošā redakcijā:
„Aizņēmuma izņemšanas apmērs 2014.gadā 55142,58 (piecdesmit pieci tūkstoši viens
simts četrdesmit divi Euro, 58 centi), aizņēmuma izņemšanas apmērs 2015.gadā
47501,13 (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens Euro, 13 centi)”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§

Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē:
„Administrācija un iestādes
Septembra mēnesī
Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes protokols Nr.17
1. Izsludināt iepirkuma procedūru:
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1.1. Multifunkcionālās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai (Aglona,
Somersetas iela 12).
Tiek izstrādāta tehniskā specifikācija un projektēšanas uzdevums, ko veic Attīstības un plānošanas
nodaļa kopā ar pašvaldības būvvaldi, jo 24.09.2014. bija Latgales plānošanas reģiona seminārs, kurā
tika ziņots par nākamā plānošanas perioda projektu aktivitātēm un piesaistāmajiem līdzekļiem.
Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada
pirmsskolas izglītības iestādē”.
Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”.
Apstiprinātie noteikumi ir nosūtīti saskaņošanai uz VARAM, saņemts saskaņojums ar ieteiktajiem
precizējumiem, jurists gatavo noteikumu precizējumus, kuri tiks iesniegti izskatīšanai komiteju sēdēs
un apstiprināti ar domes sēdes lēmumu.
Par Grāveru pagasta atdzelžošanas staciju. Ir veikta tirgus izpēte, noslēgts līgums par pakalpojuma
veikšanu un jau notiek remontdarbi.
Par SIA „Ziņas TV” vēstuli.
1. Atbalstīt bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni!” un piešķirt līdzfinansējumu
SIA „Ziņas TV” 150, - EUR apmērā filmas veidošanai.
2. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības
budžeta 2014.gadam no pārvaldes izdevumiem.
Ir piešķirts līdzfinansējums.
Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”.
Tiek gatavots iepirkuma nolikums un notiek saskaņošana ar kompetentiem speciālistiem.
Par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”.
Notiek iepirkuma procedūra
Procedūras uzsākšanas datums – 2014.gada 29.augusts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 25.septembris, plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 15.oktobris
Par iepirkuma procedūru rezultātiem.
13.1. Iepirkumu „ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II
kārta”.
13.2. Iepirkumu „ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglona ciemā II kārta”.
Abos projektos ir noslēgti līgumi un uzsākti būvdarbi.
13.3. Elektroenerģijas iepirkums Aglonas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Ir parakstīts līgums.
13.4. Jaunas automašīnas iegāde Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām.
Ir iegādāta jauna automašīna.
13.5.“Autoruzraudzības pakalpojumi “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta, Aglonas ciemā,
II kārta””.
Ir noslēgts līgums.
Par piedalīšanos LAD izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu
„Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”.
Notiek projekta izstrāde un iesniegšana.
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Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un
autoruzraudzību.
Paredzēti grozījumi lēmumprojektā.
Veikt tehniskā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās Aglonā”
aktualizāciju.
Notiek tehniskā projekta aktualizēšana.
Par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības tīkla remontu.
Ir veikta tirgus izpēte, noslēgts līgums ir uzsākti būvdarbi.
Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.
Nosūtīti paziņojumi ar piedāvājumu segt parādus labprātīgi, pēc termiņa beigām tiks pieņemts
lēmums par bezstrīdu parādu piedziņu.
Aglonas novada domes 05.09.2014. ārkārtas sēdes protokols Nr.18
Par iepirkuma procedūru rezultātiem.
9.1. Divu jaunu pasažieru transportlīdzekļu piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām.
Lēmums pieņemts, sagatavots valsts kases aizdevuma pieprasījums, līgums ir parakstīts, automašīnas
tiks piegādātas 3 mēnešu laikā.”
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.
Deputāts I.Reščenko jautā par Mapon sistēmas izmaksām, par maršruta lapu izdrukāšanu, par
dokumentu vadības sistēmu „Namejs”, par līgumu ar juristi, par darbinieku attālināto darbu.
Izpilddirektore I.Poga atbild uz deputāta I.Reščenko jautājumiem.
Deputāts V.Krimans jautā par sēžu audioierakstu publicēšanu mājas lapā www.aglona.lv, par
vidofilmēšanu – kas pieņēma lēmumu par videoierakstīšanu, ar kādu aparātu tas tiek darīts un kur ir
rīkojums, kas par to ir atbildīgs. Jautā, vai mājā A.Broka 3 dzīvo cilvēki? Jautā par rīkojumu, kurš
aizliedza kancelejas darbiniecei atļaut deputātam iepazīties ar dokumentiem. Jautā par Priežmalas
māju par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu uz visu māju, vai tas ir izvērtēts?
Izpilddirektore I.Poga atbild uz deputāta V.Krimana jautājumiem.
Deputāts I.Reščenko lūdz nokopēt speciālistu atzinumus par DVS „Namejs”, par līgumu ar juristi.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības
nolikums” 73.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto
lēmumu, laika posmā no 27.08.2014.g., izpildes gaitu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts I.Reščenko lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Pie atskaites nesaņēmu visus
dokumentus, kas bija attiecināmi uz jautājumiem par ko bija atskaite.”
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2.§

Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu.
(ziņo I.Klindžāne)
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Deputāts V.Krimans jautā sēdes vadītājai, vai ir Finanšu nodaļas vadītājas atzinums par šo
jautājumu?
H.Streiķe – Finanšu nodaļas vadītāja paskaidroja, ka sagatavotajā lēmumprojektā 5.punkts paredz to,
ka nolikums stāsies spēkā ar 2015.gada budžeta apstiprināšanu. Tad, kad skatīs 2015.gada budžetu,
tad arī lems par maksu visām komisijām.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt vēlreiz jautājumu: „Vai šodien deputātiem uz galda ir Finanšu nodaļas
vadītājas V.Lielcepures atzinums par sagatavoto lēmumprojektu?”
H.Streiķe atbild, ka nav.
Deputāts V.Krimans jautā, kur ir problēma ar š.g. 1.oktobri ieviest ētikas kodeksu?
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksu. (Pielikumā)
2. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības ētikas komisijas nolikumu. (Pielikumā)
3. Līdz 01.12.2014. izveidot Aglonas novada pašvaldības ētikas komisiju saskaņā ar
“Aglonas novada pašvaldības ētikas komisijas nolikuma” 2.nodaļu.
4. Paredzēt 2015.gada budžetā papildus līdzekļus ētikas komisijas locekļu darba
apmaksai.
5. Noteikt, ka Aglonas novada pašvaldības ētikas kodekss un ētikas komisijas nolikums
stājas spēkā pēc Aglonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§

Par sociālajiem jautājumiem.
(ziņo Ā.Perševica)
3.1. Pabalsti.
No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu par kopējo summu
EUR 710,85:
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 384,18.
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1.2.Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā: vienai personai EUR 142,29.
1.3. Asins donoru materiālais pabalsts: 5 personām par kopējo summu EUR 35,00.
1.4. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai: 7 personām par kopējo summu EUR 149,38.
2. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 51 ģimenei par kopējo
summu EUR 10642,41.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3.2.1. Par V.J. iesniegumu.
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/893 no
08.09.2014.) no V.J., deklarētā dzīves vieta, ar lūgumu pagarināt īres līgumu Kastuļinas pagasta
sociālajā dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
V.J. atbilst statusam īres līguma pagarināšanai 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 – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1.Pagarināt V.J. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā,
Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada
31.martam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.2. Par P.B. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/788 no
08.08.2014.) no P.B., dzīves vieta, ar lūgumu pagarināt īres līgumu Kastuļinas pagasta sociālajā
dzīvojamā mājā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
P.B. atbilst statusam īres līguma pagarināšanai 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 – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Pagarināt P.B. īres līgumu sociālajā dzīvoklī Ilzas ielā 16, Priežmalā,
Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada
31.martam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.2.3. Par I.L. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (Nr.1-11/830 no
21.08.2014.) no I.L. ar lūgumu uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimene atbilst statusam uzņemšanai rindā uz dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Uzņemt I.L. ar ģimeni rindā uz dzīvojamo platību.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2.4. Par R.S. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/898 no
10.09.2014.) no R.S., kurā lūdz viņai piešķirt sociālo dzīvokli 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 – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1.Piešķirt R.S. sociālo dzīvokli Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā,
sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.martam.
2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§

Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2014.gada septembrim-decembrim.
(ziņo M.Lazdāne)
Pamatojoties uz 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 14.
punktu, 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
un 05.09.2014. Aglonas novada domes noteikumi Nr. 18 & 1
„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” 9. punktu.
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 4 (L.Solima, A.Dimpers, J.Butēvics,
A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Apstiprināt skolu direktoru darba algas 2014./2015.māc.g. par periodu no 2014.g.
1.septembra līdz 31. decembrim.
Izglītības iestādes nosaukums

Aglonas vidusskola

Skolēnu skaits
uz 27.05.2014.

Darba
alga
mēnesī

160

853.71

t.sk. mērķ
dotācija

737.05

pašvaldības
finansējums

pašvaldības
finansējums 10%
no mērķdotācijas
par skolēnu
skaitu virs 100

42.95

73.71

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt skolu direktoru darba algas 2014./2015.māc.g. par periodu no 2014.g.
1.septembra līdz 31. decembrim.
Izglītības iestādes nosaukums

Skolēnu skaits
uz 27.05.2014.

Darba
alga
mēnesī

t.sk. mērķ
dotācija

pašvaldības
finansējums

Grāveru pamatskola

28

607.00

301.72

305.28

Priežmalas pamatskola

47

607.00

511.04

95.96

Šķeltovas pamatskola

42

607.00

427.03

179.97

Aglonas internātvidusskola

99

780.00

780.00

pašvaldības
finansējums 10%
no mērķdotācijas
par skolēnu
skaitu virs 100

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

Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (08.09.2014., Nr.2058).
(ziņo M.Lazdāne)
Izskatot Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska 2014.gada 8.septembra vēstuli
Nr. 1-12/2 ar lūgumu noteikt piemaksas par metodisko apvienību darba koordinēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt piemaksu 8,2 % no pedagogu likmes (34,44, EUR mēnesī) Aglonas vidusskolas
sākumskolas skolotājai Vijai Kovaļkovai par sākumskolas metodiskās apvienības darba
koordinēšanu Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestādēs.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.§

Par Aglonas sporta skolas reorganizāciju.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Izskatījusi Aglonas sporta skolas direktora O.Komara iesniegumu un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir 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.), 21.panta 1.daļas
8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un
likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un
Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības likuma 7.panta 2.daļu, kas nosaka, ka izglītības
iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Reorganizēt Aglonas novada domes pakļautībā esošo iestādi Aglonas Sporta skolu un
izveidot Aglonas novada domes pakļautībā esošu struktūrvienību – Aglonas novada
Sporta centrs.
2. Aglonas novada Sporta skolas reorganizāciju uzsākt ar 2014.gada 01.oktobrī.
3. Aglonas novada Sporta centrs ir reorganizējamās Aglonas Sporta skolas tiesību,
saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības pārņēmēja.
4. Noteikt Aglonas novada Sporta centra juridisko adresi – Daugavpils iela 6B, Aglona,
Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304.
5. Aglonas Sporta skolas direktoram brīdināt darbiniekus par Aglonas Sporta skolas
reorganizāciju un izmaiņām darba līgumos un veikt nepieciešamās darbības
reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
7. Lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju 10 dienu laikā paziņojams Izglītības
iestāžu reģistram.
8. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta
Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§

Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
(ziņo D.Kuzņecovs)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada domes sēdē 27.08.2014. (protokola Nr.17, § 25) tika izskatīts Līgas Japiņas
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa amata. L.Japiņa
ar 27.08.2014. tika atbrīvota no komisijas locekļa amata.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 11.panta 4.daļu „Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību
komisijā ir izbeidzis vai atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta
uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu.”
Saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma” 10.panta 2.daļu, par katru kandidātu balso atsevišķi.
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Saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma” 10.panta 3.daļu „Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet
neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, „Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 2.panta otro daļu un
10.pantu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Ievēlēt Aglonas novada Vēlēšanu komisijā Anitu Podskočiju.
2. Par Vēlēšanu komisijas jauno sastāvu piecu dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, paziņot
Centrālajai vēlēšanu komisijai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.
Jurists D.Kuzņecovs skaidro, ka par katru punktu ir jābalso atsevišķi.
Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir precizēt sagatavotā lēmumprojekta 3.punktu ar sekojošu:
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore
Ineta Poga.
Deputāti balso par labojuma veikšanu 3.punktā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Veikt labojumu sagatavotā lēmumprojekta 3.punktā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ievēlēt Aglonas novada Vēlēšanu komisijā Anitu Podskočiju.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
2. Par Vēlēšanu komisijas jauno sastāvu piecu dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas,
paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 3.punktu ar precizējumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi ir Aglonas novada domes
izpilddirektore Ineta Poga.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu.
(ziņo D.Zukuls)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto un sesto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu (turpmāk – Kustamā
manta):
1.1. Autobuss MB 0303, v./n. EG8504, izl. 1977.g.
1.2. Automašīna UAZ 3303, v./n. AV3710, 1986.g.
1.3. Automašīna VOLVO S40, v./n. DZ584, 1999.g.
1.4. Automašīna Mitshubishi Space Star, v./n. EF9387, 1998.g.
1.5. UAZ 21213 Ņiva, v./n. DC7568, 1997.g.
1.6. VW Caravelle, v./n. FE 1136, 1993.g.
2. Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: transporta nodaļas vadītājs Dainis Zukuls;
Komisijas loceklis: jurists Deniss Kuzņecovs;
Komisijas loceklis: Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina;
Komisijas loceklis: Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča;
Komisijas loceklis: Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs.
3. Uzdot īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu, novērtēšanai
pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un to iesniegt apstiprināšanai Domes sēdē.

Transporta nodaļas vadītājs D.Zukuls atsauc savu kandidatūru no Aglonas novada pašvaldības
kustamās mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amata.
Debatēs piedalās: I.Maļuhina, I.Reščenko, V.Krimans, D.Kuzņecovs.
Deputāts A.Dimpers komisijas priekšsēdētāja amatam izvirza O.Šatilova kandidatūru.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskās personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto un
sesto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu
(turpmāk – Kustamā manta):
1.1. Autobuss MB 0303, v./n. EG8504, izl. 1977.g.
1.2. Automašīna UAZ 3303, v./n. AV3710, 1986.g.
1.3. Automašīna VOLVO S40, v./n. DZ584, 1999.g.
1.4. Automašīna Mitshubishi Space Star, v./n. EF9387, 1998.g.
1.5. UAZ 21213 Ņiva, v./n. DC7568, 1997.g.
1.6. VW Caravelle, v./n. FE 1136, 1993.g.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu par katru kandidātu atsevišķi.
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss,
I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (L.Solima), NOLEMJ:
2. Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: novada domes priekšsēdētājas vietnieks Osvalds Šatilovs;
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ:
2.Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas loceklis: jurists Deniss Kuzņecovs;
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ:
2. Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas loceklis: Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina;
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ:
2. Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas loceklis: Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča;
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ:
2. Izveidot Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas loceklis: Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 3.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
3.Uzdot īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu,
novērtēšanai pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un to iesniegt apstiprināšanai Domes
sēdē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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9.§

Par Jaunciema atdzelžošanas staciju.
(ziņo V.Dimpers)
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 stacijas būvniecību Jaunciemā, Aglonā,
Aglonas novadā.
2. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu paredzēt no struktūrvienības „1013”
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, DzKs EK kods – 2241, EK kods + 5240, Euro 5917,-.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko. D.Kuzņecovs.
Deputāts I.Reščenko iebilst par lēmumprojekta formulējumu.
Jurists D.Kuzņecovs piedāvā precizēt lēmumprojektu sekojoši:
1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas stācijas būvniecību Jaunciemā,
Aglonā, Aglonas novadā.
2. Finansējumu ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecībai Jaunciemā, Aglonā, Aglonas novadā
paredzēt no struktūrvienības „1013” Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, DzKs EK kods – 2241,
EK kods + 5240, Euro 5917,-.

V.Krimans jautā, vai lēmumprojektam ir pievienots Finanšu nodaļas atzinums.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nē, nav.”
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar precizējumu 2.punktā.
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,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas stācijas būvniecību
Jaunciemā, Aglonā, Aglonas novadā.
2. Finansējumu ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecībai Jaunciemā, Aglonā, Aglonas
novadā paredzēt no struktūrvienības „1013” Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, DzKs
EK kods – 2241, EK kods + 5240, Euro 5917,-.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo nav Finanšu nodaļas vadītājas V.Lielcepures
atzinuma, ko prasa mūsu nolikums.”’
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10.§

Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
10.1. Par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
14.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apvienot vienā nekustamā īpašuma sastāvā Kastuļinas pagastā esošās pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6072 005 0212 un 6072 005 0352.
2. Piešķirt kopējo nekustamā īpašuma nosaukumu „Priežmales attīrīšanas iekārtas”.
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0352 un uz tās
esošām būvēm: Ilzas iela 3, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0212 un uz tās
esošām būvēm: „Priežmales attīrīšanas iekārtas”, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas
nov.
5. Saglabāt abām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0226 Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un 14.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Grāveru ūdenstornis” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6058 004 0226.
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058
004 0226 uz – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0226 un uz tās
esošām būvēm: ”Grāveru ūdenstornis”, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.3. Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3415 Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu un
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un 14.panta
2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Šķeltovas ūdenstornis” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 005 3415.
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094
005 3415 uz – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3415 un uz tās
esošām būvēm: Dārzu iela 8A, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.4. Par biedrības „Alksniena” iesniegumu pašvaldības zemes patapinājuma tiesību piešķiršanai
Šķeltovas pagastā.
Saņemts biedrības „Alksniena” valdes priekšsēdētājas S.Klusas iesniegums (05.09.2014.
Nr.1978) par pašvaldības zemes patapinājuma tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Biedrība „Alksniena” lūdz noslēgt patapinājuma līgumu uz daļu no pašvaldībai piederošā zemes
gabala Skolas ielā 5, Šķeltovā, esošā bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai un tālākai uzturēšanai
atbilstoši izstrādātajam projektam „Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagastā Aglonas
novadā”.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes patapinājuma tiesības biedrībai „Alksniena”, reģ. Nr.40008190408,
reģistrācijas adrese: Daugavpils ielā 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības
zemes vienības daļu, t.i. uz 600 kv.m. platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6094 005 3394, Skolas ielā 5, Šķeltovā Šķeltovas pag., Aglonas nov.
2. Noslēgt patapinājuma līgumu uz 10 gadiem, noteikt patapināmās zemes lietošanas mērķi –
bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un 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.
10.5. Par G.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Dirvani” sadalīšanai Grāveru pagastā.
Saņemts G.P. iesniegums (03.09.2014. Nr.1950) par viņai piederošā nekustamā īpašuma
„Dirvani” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dirvani”, kadastra Nr.6058 004 0097, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0242.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Dirvaniņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0242.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6058 004 0242, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0097 un 6058 004 0242
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.
10.6. Par S.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Landsbergi” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts S.P. iesniegums (03.09.2014. Nr.1952) par viņai piederošā nekustamā īpašuma
„Landsbergi” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai Aglonas
pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Landsbergi”, kadastra Nr.7642 004 0127, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0434.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Pīgožņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0434.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.7. Par adrešu piešķiršanu.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (08.09.2014., Nr.1990) par konstatētajām
nepilnībām Valsts adrešu reģistrā Aglonas novadā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adreses sekojošām Aglonas novadā esošajām ēkām (un ar tām funkcionāli
saistītajām ēkām) :
Pagasts

Ēkas kadastra
apzīmējums
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Aglonas
Aglonas
Aglonas
Aglonas
Aglonas
Aglonas

76420010175005
76420010175006
76420010179001
76420010179006
76420040003007

Upes iela 4, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
Upes iela 2, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
"Attīrīšanas iekārtas", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov.
Somersētas iela 38A , Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov.
76420040006020 Ciriša iela 2B, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
76420040006021
76420040006019 Ciriša iela 4A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.

2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0094 un uz
tās esošām būvēm: „Vainagi”, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185 un uz
tās esošām būvēm: „Staļļi”, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov.
4. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0271 un uz
tās esošām būvēm: "Malvīnes”, Aglonas pag., Aglonas nov.
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.
10.8. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0326 Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0326 ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā kā
kopīpašuma zeme, kurai uz ½ domājamo daļu paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana Jevgēnijam
Ignatjevam, bet uz ½ domājamo daļu īpašuma tiesības reģistrētas Zemesgrāmatā uz D. Z.vārda.
Zemes vienība ir apbūvēta. Saskaņā ar VZD arhīvā esošiem datiem J.I. ir izmantojis sev pienākošos
mantojamās zemes platību citā nekustamajā īpašumā.
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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības J.I., personas kods, deklarētā adrese, uz 1/2 domājamo daļu
no zemes vienības Ezeru ielā 52, Grāveru pagastā 0,1848 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 6058 004 0326.
2. Piedāvāt J.I., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada
laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Noteikt, ka 1/2 domājamā daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6058 004
0326 piekrīt pašvaldībai.
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.
10.9. Par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
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14.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0517 īpašuma nosaukumu
„Ūdenstornis Kalna ielā”.
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0517 un uz tās
esošām būvēm: Kalna iela 13A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
3. Saglabāt īpašuma sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0517 un
7642 004 0544 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
1201).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.10. Par J.N. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts J.N. iesniegums (16.09.2014., Nr.2034) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0257atrodas Skolas ielā 7,
Priežmalē, Kastuļinas pagastā. Uz zemes vienības atrodas J.N. par ½ domājamo daļu piederoša dzīvojamā
māja ar saimniecības ēkām. J.N. 20.09.2007. bija noslēdzis lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Kastuļinas
pagasta padomi par zemes gabala ½ domājamās daļas iznomāšanu līdz 20.09.2012.gadam.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības J. N., personas kods, deklarētā adrese, uz ½ domājamo daļu (t.i. uz
0,1ha) no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005
0257 Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 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.
10.11. Par J.T. iesniegumu nekustamā īpašuma „Sūniņas” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.T. iesniegums (22.09.2014. Nr.2080)par viņam piederošā nekustamā īpašuma „Sūniņas”
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai 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, uz likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Sūniņas”, kadastra Nr.7642 004 0367, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0367.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ezersūnas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0367.
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3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0367, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0367 un 7642 004 0484 iepriekš
noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
(ziņo A.Kluss)
Pamatojoties 09.03.2010. MK noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 01.11.2014.-31.03.2015.), saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Aglonas novada domes autoceļu un ielu saraksts.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par iepirkuma procedūru izsludināšanu.
(ziņo A.Kluss)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers,
J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izludināt iepirkuma procedūru:
„Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014./2015.gada ziemas sezonā”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā.
(ziņo M.Butēvics)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, Publisko iepirkumu likumu un Aglonas
novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā.
2. Finansējumu paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem
2014.gadam.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs M.Butēvics piedāvā precizēt lēmumprojekta 1.punktu sekojoši:
1.Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā.
Deputāts I.Reščenko piedāvā precizēt lēmumprojekta 2.punktu sekojoši:
2. Finansējumu asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā paredzēt no pašvaldības speciālā
budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem 2014.gadam.

Deputāti balso par precizēto lēmumprojektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, Publisko iepirkumu likumu un Aglonas
novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā.
2. Finansējumu asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā paredzēt no pašvaldības
speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem 2014.gadam.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par grozījumiem lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās
dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokola Nr. 17.&17.) 4. punktā.
(Ziņo I.Poga)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma
85.panta otrās daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Izteikt lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas
izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokola Nr. 17.&17.) 4. punktu sekojošā redākcijā:
„Pārņemt no A/S „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās Aglonā,
Aglonas novads, saskaņā ar shēmu.” (Pielikumā: Shēma uz 1.lpp.)

Debatēs piedalās: A.Dimpers, O.Šatilovs.
Deputāts O.Šatilovs uzskata, ka tie stabi nav droši. Noņemot no stabiem līniju, tiem nebūs droša atbalsta.
Līnija ir jānoņem pavisam, apgaismojuma nebūs apmēram trīs-četri mēneši. Vai tas būs izdevīgi – pamest
veco līniju un vēl ieguldīt naudu, lai sakārtotu to drošību, vai demontēt vispār un pēc trijiem-četriem
mēnešiem uzbūvēt jaunu apgaismojuma līniju.

Deputāts A.Dimpers piekrīt O.Šatilova viedoklim.
Deputāta O.Šatilova priekšlikums ir:
1. Nepārņemt no A/S „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās,
Aglonā, Aglonas novadā.
2. Atcelt Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes lēmuma 17.§ „Par Aloīza Broka, Kalna un
Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” (protokols
Nr.7) 4.punktu.

Deputāti balso par O.Šatilova priekšlikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Nepārņemt no A/S „Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju A.Broka, Kalna un Jaudzemu
ielās, Aglonā, Aglonas novadā.
2. Atcelt Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes lēmuma 17.§ „Par Aloīza Broka, Kalna un
Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību”
(protokols Nr.7) 4.punktu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§

Par iepirkuma procedūru rezultātiem.
(ziņo M.Butēvics)
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15.1. Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām.
Debatēs piedalās: I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
A.Dimpers, J.Butēvics, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai, sakarā ar to, ka pretendents atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu, iepirkumu komisija piešķir līguma
slēgšanas tiesības, iepirkumā “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
AND 2014/21 ar:
Iepirkuma priekšmeta daļa
1.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada administratīvās ēkas katlu mājai

Pretendents, kam piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības
Valdis Lukaševičs

2.daļa. Malkas piegāde Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu māja
3.daļa - Malkas piegāde Aglonas vidusskolas katlu mājai

Jānis Valainis

4.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada pirts katlu māja

Valdis Lukaševičs

5.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada Sociālajam dienestam

Valdis Lukaševičs

6.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas pagasta tautas nams

Ineta Kekere

7.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas pamatskolai

Ineta Kekere

8.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas pagasta bērnudārzam

Liene Vasiļjeva

9.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta tautas namam
10.daļa - Malkas piegāde Priežmales pamatskolai
11.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta sociāla mājai
12.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada internātvidusskolai

Jānis Valainis

13.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada domes Sociālās aprūpes centram „Aglona”
14.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centram

Aļona Žukova
Valdis Lukaševičs

2. Pieņemt zināšanai, sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums iepirkumam
(“Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr. AND 2014/21) uz iepirkuma
apakšdaļām;
- 2.daļa. Malkas piegāde Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu māja
- 9.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta tautas namam
- 10.daļa - Malkas piegāde Priežmales pamatskolai
- 11.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta sociālai mājai

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta 1. daļas 1. punktu,
piemēroja sarunu procedūru (ID Nr. AND 2014/21/SP) . Sarunu procedūras rezultātā, iepirkumu
komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir:
Iepirkuma priekšmeta daļa
2.daļa. Malkas piegāde Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu māja

Pretendents, kam piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības
Ineta Kekere

9.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta tautas namam

Olita Lukašēviča

10.daļa - Malkas piegāde Priežmales pamatskolai

Olita Lukašēviča

11.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas pagasta sociāla mājai

Olita Lukašēviča

3. Pamatojoties uz iepirkuma “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
AND 2014/21 un Sarunu procedūras (ID Nr. AND 2014/21/SP) rezultātiem, noslēgt līgumus ar:
Iepirkuma priekšmeta daļa

Pretendents, kam piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības
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1.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada
administratīvās ēkas katlu mājai

Valdis Lukaševičs

7175,00

2.daļa. Malkas piegāde Aglonas novada
pirmsskolas izglītības iestādes katlu
māja

Ineta Kekere

10800,00

3.daļa - Malkas piegāde Aglonas
vidusskolas katlu mājai

Jānis Valainis

5250,00

4.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada
pirts katlu māja

Valdis Lukaševičs

20,00

5.daļa - Malkas piegāde Aglonas novada
Sociālajam dienestam

Valdis Lukaševičs

3075,00

6.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas
pagasta tautas nams

Ineta Kekere

6900,00

7.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas
pamatskolai

Ineta Kekere

4600,00

8.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas
pagasta bērnudārzam

Liene Vasiļjeva

2100,00

9.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas
pagasta tautas namam

Olita Lukašēviča

7200,00

10.daļa - Malkas piegāde Priežmales
pamatskolai

Olita Lukašēviča

7200,00

11.daļa - Malkas piegāde Kastuļinas
pagasta sociāla mājai

Olita Lukašēviča

2400,00

12.daļa - Malkas piegāde Aglonas
novada internātvidusskolai

Jānis Valainis

8600,00

13.daļa - Malkas piegāde Aglonas
novada domes Sociālās aprūpes centram
„Aglona”

Aļona Žukova

8775,00

Valdis Lukaševičs

512,50

14.daļa - Malkas piegāde Aglonas
novada Uzņēmējdarbības atbalsta
centram

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.15:45.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada 29.septembrī.
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