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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 
 

2014.gada 29.oktobrī                                                                                                            Nr.23 
 
Sēde sasaukta plkst.13:00 
 
Sēdi atklāj plkst.13:00 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
 

7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Aleksandrs Dimpers,  
                                                           Juris Butēvics, Lolita Solima, Andris Girss,  
                                                           Igors Reščenko (no plkst.13:05). 
 
Nepiedalās -   
2 Aglonas novada domes deputāti: Feoktists Pušņakovs (attaisnojošu iemeslu dēļ), 
                                                           Vadims Krimans (attaisnojošu iemeslu dēļ). 
 
Piedalās –  
 

Pašvaldības struktūrvienību vadītāji 
un administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga, 
                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                     juristi – I.Klindžāne, D.Kuzņecovs, 
                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 
                                                     zemes ierīkotājs A.Streļčs, 
                                                     UAC vadītāja I.Gražule, 
                                                        Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča, 
                                                     Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
 
Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
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Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

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

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

3. Par budžeta izpildi uz 01.10.2014.g. (ziņo V.Lielcepure) 
4. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure) 
5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība    

           Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
6. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas  VAZ 

21213 NIVA atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 

3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 

0303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
12. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star un VW Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
14. Par biedrības „Saulei” vēstuli. (ziņo I.Gražule) 
15. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības autoceļu reģistrā. (ziņo A.Kluss)  
16. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. (ziņo I.Klindžāne) 
17. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. (ziņo I.Klindžāne) 

 
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 29.10.2014. iesniegums (lietvedībā reģ. 
29.10.2014., Nr.2346), kurā tiek informēts, ka šī gada 29.oktobrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas 
novada domes sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu aizstāvībai un ievērošanai.  
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 
 

 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju grozījumiem atradnei „Agitas” un 
„Agitas – 2”. (ziņo A.Kluss) 

 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju grozījumiem atradnei „Agitas” un 
„Agitas – 2”. (ziņo A.Kluss) 

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

 Par  M.P. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 004 0066 Aglonas pagastā. (ziņo A.Streļčs) 
(Pie 13.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par adrešu datu kārtošanu.  (ziņo A.Streļčs) (Pie 13.p. Par zemes jautājumiem) 
 
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,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par  M.P. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 004 0066 Aglonas pagastā. (ziņo 
A.Streļčs) (Pie 13.p. Par zemes jautājumiem) 

2. Par adrešu datu kārtošanu.  (ziņo A.Streļčs) (Pie 13.p. Par zemes jautājumiem) 
 
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 sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
   2.1. Pabalsti. 
   2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

3. Par budžeta izpildi uz 01.10.2014.g. (ziņo V.Lielcepure) 
4. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure) 
5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība    

           Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
6. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas  VAZ 

21213 NIVA atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
10. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas UAZ 

3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 

0303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
12. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star un VW Caravelle atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
14. Par biedrības „Saulei” vēstuli. (ziņo I.Gražule) 
15. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības autoceļu reģistrā. (ziņo A.Kluss)  
16. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. (ziņo I.Klindžāne) 
17. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. (ziņo I.Klindžāne) 

18. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju grozījumiem atradnei „Agitas” un 
„Agitas – 2”. (ziņo A.Kluss) 
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1.§ 
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. 

(ziņo I.Poga) 
 

Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.13:05. 
 
Izpilddirektore Ineta Poga sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāku virzību 
un izpildi. 
 

        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības 
nolikums” 73.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto 
lēmumu, laika posmā no 25.09.2014.g.,  izpildes gaitu. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sakarā ar to, ka ziņotāja par 2.jautājumu „Par sociāliem jautājumiem” vēl nav ieradusies, deputāti 
vienojas izskatīt nākošos jautājumus. 

 
3.§ 

Par budžeta izpildi uz 01.10.2014.g. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 
      Izskatot Aglonas novada domes budžeta izpildi uz 01.10.2014. („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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1.1. Saskaņā ar likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 15. 2) pantu, pieņemt zināšanai Aglonas 
novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta izpildi uz 01.10.2014. ieņēmumos 3785414 
euro apmērā saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta izpildi” (Veidlapa 1-PB); 
1.2. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta 
izpildi uz 01.10.2014. izdevumos 3095367 euro apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu uz 01.10.2014. 837360 euro apmērā saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta 
izpildi”(Veidlapa 1-PB); 
1.3. Pieņemt zināšanai atmaksāto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2014. 246116 euro apmērā, 
saskaņā ar pielikumu „Pārskats par aizņēmumiem”; 
1.4. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību speciālā budžeta izpildi uz 
01.10.2014. ieņēmumos 128125 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu „Pārskats par budžeta 
izpildi” (Veidlapa 1-SB); 
1.5. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā 
budžeta izpildi uz 01.10.2014. izdevumos 80985 euro apmērā un naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu uz 01.10.2014. 65579 euro apmērā , saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta 
izpildi’’ (Veidlapa 1-SB). 1.6. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 
ziedojumu, dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.10.2014. ieņēmumos 6685 euro apmērā,  
izdevumos 4833 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz 01.10.2014. 4536 euro apmērā (veidlapa 
Nr.1-ZD). 

 
        H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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4.§ 
Par 2014.gada budžeta grozījumiem. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, 
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.(1) pantu,  

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

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „ Grozījumi 
Aglonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes 
budžets 2014.gadam””. 
 

Par Aglonas novada budžetu 2014.gadam 
Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
2.punktu un 46.pantu 

                             
Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2014.gada budžetā: 

 
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu 
ieņēmumos palielinājumu 60519 euro apmērā, aizņēmumu palielinājumu 34540 euro apmērā. Kopējā 
pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  4724958 euro,  aizņēmumu saņemšana 205042 euro, 
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 393429 euro. Pamatbudžeta ieņēmumu 
kopsumma (tajā skaitā aizņēmumu saņemšana un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) 
ir 5323429 euro; 
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada pamatbudžeta grozījumu 
izdevumos palielinājumu 90550 euro apmērā, atlikuma palielinājumu perioda beigās 17448 euro apmērā, 
aizdevumu atmaksas samazinājumu 12939 euro apmērā . Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk. 
grozījumi, ir 5020880 euro, aizņēmumu atmaksa 281545 euro,  atlikums gada beigās, ar grozījumiem , 
sastāda 21004 euro. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir 5323429 euro; 
1.3. Aglonas novada domes pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 
2014.gads’’(3.aile). Pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ 
(4.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2014. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un 
pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 
 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. Speciālā budžeta grozījumu 
ieņēmumos palielinājumu 6319 euro apmērā. Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, 
ir  182373 euro,   naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums  gada sākumā 21122 euro. Speciālā budžeta 
ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā) ir 203495 euro; 
2.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014. gada speciālā budžeta grozījumu 
izdevumos palielinājumu 2974 euro apmērā un līdzekļu atlikuma gada beigās palielinājumu 3345 euro 
apmērā . Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 199343 euro, atlikums gada beigās 
4152 euro. Speciālā budžeta izdevumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
gada beigās) ir 203495 euro; 
2.3. Aglonas novada domes speciālais budžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.3-SB ‘’Speciālais 
budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(12.aile). Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti 
Pielikumā Nr.3- SB ‘’Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’(13.aile).  Pielikums 
Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi), 2014.gads’’ ir neatņemama Saistošo 
noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem. 
 

3.1. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un apstiprinātajiem projektiem 
atspoguļots Pielikumā Nr.1- Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē 
(izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem), grozījumi atspoguļoti šo pielikumu 8.ailē. 
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3.2. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm, 
struktūrvienībām un projektiem atspoguļots Pielikumos „Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes 
grozījumi 2014.gadam”. 
 

4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta 
grozījumiem, tajā skaitā: 
Pielikumu Nr.1 „Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads’’; 
Pielikumu Nr.3-SB „Speciālais budžets”, 2014.gads, 
lietvedības un komunikācijas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

 

5. Aglonas novada domes budžeta grozījumu kopsavilkuma projektu „Pielikums Nr.1 „Pamatbudžets 
(kopsavilkums), 2014.gads’’, Pielikums Nr.3-SB „Speciālais budžets”,  detalizētos  budžeta ieņēmumu un 
izdevumu grozījumu pielikumus EKK, FKK skatījumā ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un „Pielikums Nr.2-
Pārvaldes’’, kā arī paskaidrojuma rakstu, pievienot domes sēžu protokolu pielikumos.  

 
      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
2.§ 

Par sociālajiem jautājumiem. 
(ziņo Ā.Perševica) 

2.1. Pabalsti. 
 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu un "Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma" 9.pantu, 
 

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

1. Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta piešķirto sociālo pabalstu sarakstu par 2014.gada 
septembra mēnesi: 
1.1. Ikmēneša pabalsts  bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir   

      ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 5  personām     
      par kopējo summu EUR 576,27 

1.2. Pabalsts bērna izglītībai un  audzināšanai: 1 personai par kopējo summu EUR    
      21,34.  

1.3. pabalsts ēdināšanas  izdevumu segšanai PII: 11  personām par kopējo summu     
      EUR 153,67. 

1.4. Pabalsts bērna piedzimšanai: 6 personām par kopējo summu EUR 853,74. 
1.5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 49 ģimenēm par   

      kopējo summu EUR 10236,08. 
Kopējā summa EUR 16841,10. 

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

 
2.2.1.Par N.S. iesniegumu. 

 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/983 no   
         08.10.2014.) no  N.S. deklarētā dzīves vieta: adrese, par vienreizējo sociālo   
         pabalstu. 
                Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības   
         pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,  

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt EUR 142,29 N.S. vienreizējo sociālo pabalstu. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 2.2.2.Par V.L. iesniegumu. 

  
                 Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/692 no    
         14.07.2014.) no V.L., dzīves vieta: adrese, (dzīvo audžuģimenē) ar lūgumu piešķirt viņai  
         dzīvojamo  platību. 
                 Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   
         izīrēšanu Aglonas novadā”, 
 

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

 
     1. Piešķirt V. L. dzīvojamo platību noslēdzot īres līgumu par sociālā dzīvokļa īrēšanu   
         Ilzas ielā 16, Priežmalā, Kastuļinas pagastā, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada   
         1.novembra līdz 2015.gada 30.aprīlim. 
     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. 
 
2.2.3.Par E.V. iesniegumu. 

 

                 Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  saņemts E.V. iesniegums (Nr.1-  11/913 no   
          17.09.2014.), ar lūgumu  piešķirt viņai dzīvojamo platību, Priežmalā, Ilzes ielā 18/1/12, Kastuļinas   
          pagastā, Aglonas novadā. 
          Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
          E.V. atbilst statusam  uz dzīvojamās platības piešķiršanu.  

              Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", 
 

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

 

        1. Piešķirt E. V. ar ģimeni dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes ielā 18/1/12,   
            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 spēkā stāšanās dienas. 

 

    H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība 

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
      Ņemot vērā VARAM atzinumu no 18.09.2014. Nr.18-6/8531 par saistošajiem noteikumiem, 
tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas  kārtība 
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”, sagatavojot tos jaunā redakcijā,  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Atcelt lēmumu no 27.08.2014. (protokola numurs 17. § 8.) „Par saistošajiem 
noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas  kārtība Aglonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādē””. 

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

3. 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. 
 

6.§ 
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
 Ņemot vērā VARAM atzinumu no 25.09.2014. Nr.18-6/8750 par saistošajiem noteikumiem, 
tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Aglonas novada administratīvajā teritorijā”, sagatavojot tos jaunā redakcijā,  
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu,  
 

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

 

1. Atcelt lēmumu no 27.08.2014. (protokola numurs 17. § 8.) „Par saistošajiem 
noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada 
administratīvajā teritorijā””. 

2. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (saistošie noteikumi - 
Pielikumā) 

3. 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. 
 

7.§ 
Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

No sēžu zāles iziet deputāts O.Šatilovs. 
 

2014.gada 25.septembrī Aglonas novada dome pieņema lēmumu „Par Aglonas novada Sporta 
skolas reorganizāciju”, lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības ministriju. Saskaņā ar 
pieņemto lēmumu Aglonas Sporta skola tiek reorganizēta par Aglonas novada Sporta centru.  
Sporta centra  pamatuzdevumi ir: 

1. organizēt sporta, kultūras un atpūtas pasākumus, priekšroku dodot Aglonas novada 
iedzīvotāju vajadzībām;  

2. radīt kvalitatīvus apstākļus mācību procesa nodrošināšanai un sporta bāzes uzturēšanai 
Aglonas novada pašvaldības skolu vajadzībām; 

3. organizēt un atbalstīt Aglonas novada sportistu un komandu piedalīšanos dažāda mēroga 
sacensībās; 

4. radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas organizēšanai, kuras 
mērķis ir interešu, talantu un spēju izkopšana; 
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5. nodrošināt Aglonas novada iedzīvotājiem pieejamību Sporta centram; 
6. sniegt ar sportu saistītos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām; 
7. nodrošināt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iespējas pilnveidot savu meistarību, lai 

sasniegtu augstus sportiskos rezultātus; 
8. veikt saimniecisko darbību, kas nodrošina Sporta centra finansiālo neatkarību un ienākumu 

gūšanu. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, un  Aglonas     
novada domes sēdes lēmumu „Par Aglonas sporta skolas reorganizāciju” (protokola Nr.20, &6),  

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

 
1. Apstiprināt Aglonas novada Sporta centra nolikumu. (Pielikumā) 
2. Aglonas novada Sporta centra nolikums stājas spēkā ar Sporta centra izveides dienu. 

 
     H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
8.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas VOLVO S40 
atsavināšanu. 

 (ziņo D.Kuzņecovs) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts O.Šatilovs. 
 

Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 
novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 
transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.15.\7.\2014. automašīnas VOLVO S40 patreizējā tirgus 
vērtība ir 540,- Euro (pieci simti četrdesmit euro, 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes lēmumu 
(protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,        
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, O.Šatilovs. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas   

            noteikto vieglās automašīnas VOLVO S40 nosacīto cenu 540,- Euro (pieci simti   
            četrdesmit euro, 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 

2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO S40 izsoles   
      noteikumus. (Pielikumā) 
3. Sludinājumu par vieglās automašīnas VOLVO S40 izsoli publicēt Aglonas novada   
      pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas novada   
      pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli   
      sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

 
       H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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9.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas  

VAZ 21213 NIVA atsavināšanu. 
 (ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 

novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 
transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.12.\7.\2014. automašīnas VAZ 21213 NIVA patreizējā tirgus 
vērtība ir 680,- Euro (seši simti astoņdesmit euro, 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes lēmumu 
(protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,        
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas      

            noteikto vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA nosacīto cenu 680,- Euro (seši simti   
            astoņdesmit euro, 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 

2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA   
      izsoles noteikumus. (Pielikumā) 
3. Sludinājumu par vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA izsoli publicēt Aglonas novada   
      pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas novada   
      pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli       

sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 
 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

UAZ 3303 atsavināšanu. 
 (ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 

novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 
transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.13.\7.\2014. automašīnas UAZ 3303 patreizējā tirgus vērtība 
ir 420,- Euro (četri simti divdesmit euro, 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes lēmumu 
(protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,        
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas   

            noteikto vieglās automašīnas UAZ 3303 nosacīto cenu 420,- Euro (četri simti divdesmit   
            euro, 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 
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2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ 3303  izsoles   
      noteikumus. (Pielikumā) 
3. Sludinājumu par vieglās automašīnas UAZ 3303  izsoli publicēt Aglonas novada   
      pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas novada   
      pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli   
      sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

                  
     H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
11.§ 

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 
0303 atsavināšanu. 
 (ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 
novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 
transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.14.\7.\2014. autobusa Mercedes Benz 0303 patreizējā tirgus 
vērtība ir 1620,- Euro (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro, 00 centi). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un Aglonas novada domes 
lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) no 25.09.2014.,        
 

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

 

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas   
            noteikto autobusa Mercedes Benz 0303 nosacīto cenu 1620,- Euro (viens tūkstotis seši   
            simti divdesmit euro, 00 centi) un noteikt ka tā ir izsoles sākumcena. 

2. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0303 izsoles   
      noteikumus. (Pielikumā) 
3. Sludinājumu par autobusa Mercedes Benz 0303 izsoli publicēt Aglonas novada   
      pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas novada   
      pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
4. Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli    
      sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

Mitsubishi Space Star un VW Caravelle atsavināšanu. 
 (ziņo D.Kuzņecovs) 

 

Pamatojoties uz 25.09.2014. Aglonas novada domes lēmumu (protokola Nr. 20. & 8.3.) Aglonas 
novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju, lai 
noteiktu kustamās mantas nosacīto cenu. 

Saskaņā ar Tehniskā eksperta (sertifikāts AA207) Jāņa Mūrnieka 2014.gada 09.oktobra 
transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.11.\7.\2014. automašīnas Mitsubishi Space Star patreizējā 
tirgus vērtība ir 980,- Euro (deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi) un transportlīdzekļa 
novērtēšanas aktu Nr.16.\7.\2014. automašīnas VW Caravelle patreizējā tirgus vērtība ir 1480,- Euro 
(viens tūkstotis četri simti astoņdesmit euro, 00 centi). 
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Šobrīd automašīnas Mitsubishi Space Star un VW Caravelle ir nepieciešamas Aglonas novada 
domes savu funkciju pildīšanai un automašīnas, kuras iegādājās Aglonas novada dome iepirkuma 
ietvaros nav piegādātās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu,        
 

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas vieglās 
automašīnas Mitsubishi Space Star un VW Caravelle nosacītas cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.  

2. Jautājumu par  Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas    
      Mitsubishi Space Star un VW Caravelle nosacītas cenas un izsoles noteikumu      
      apstiprināšanu skatīt Aglonas novada domes Finanšu komitejā pēc jaunas automašīnas   
      Aglonas novada domes vajadzībām piegādes. 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.§ 
Par zemes jautājumiem. 

(ziņo A.Streļčs) 
 

13.1. Par nekustamā īpašuma „Oļi” atsavināšanu Kastuļinas pagastā. 
 

Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 28.03.2014. lēmumu Nr.19.21. ”Par R.M. iesniegumu atsavināšanas 
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Kastuļinas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas 
procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Oļi”. 
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Oļi”, kadastra Nr.6072 
007 0046 , sastāvošs no 1 zemes vienības 3,11 ha kopplatībā.  
Nekustamais īpašums reģistrēts 18.09.2014. Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā (nodalījuma 
Nr.1000 0053 7103), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu. 
Uz zemes vienības atrodas R. M. piederošs būvju īpašums. 
Zemes nomnieks saskaņā ar 28.10.2009. noslēgto nomas līgumu ir R.M. 
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam, 
atsavināšanas ierosinātājs –R. M. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz 
atsavināmo objektu. 
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Vindeks”, reģistrācijas Nr.40003562948. 
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 1 800,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās 
uzmērīšanas izdevumi un vērtēšanas izdevumi sastāda 615,64EUR (470,44EUR un 145,20 EUR). 
Nekustamā īpašuma noformēšanas izdevumi 42,68 EUR (kadastra izziņa – 7,11EUR, kancelejas 
nodeva - 35,57EUR).  
     Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.1  pantu, 
 

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

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Oļi”, kadastra Nr.6072 007 0046, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 2458,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit 
astoņi euro, 0 eurocenti). 
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3. Piedāvāt R. M., personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta: adrese, izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, iesniedzot novada domē rakstisku 
pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas. 

4. Nosūtīt R. M. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas. 
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu. 
6. 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. 

 
13.2. Par J.K. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 

      Saņemts J.K. iesniegums (08.10.2014. Nr.2191) par adreses piešķiršanu jaunbūvei uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0341 Aglonas pagasta Aglonas ciemā, 
 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.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi jaunbūvei – dzīvojamai mājai, pirtij un malkas šķūnim, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0341: Somersetas iela 3A, Aglona, 
Aglonas pag., Aglonas nov., LV 5304. 

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

     H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.3. Par R.Š. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

       Saņemts R.Š. iesniegums (01.10.2014., Nr.2151) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
R.Š. lūdz piešķirt nomā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6072 006 
0149 un 6072 006 0154 – daļu no Okras ezera 1,8ha kopplatībā ūdenssaimnieciskām vajadzībām. 
Zemes vienības iepriekš bija iznomātas R.Š. līdz 20.09.2012. 
      Pamatojoties uz likuma „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.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības R. Š., personas kods XXX, deklarētā dzīves vieta: adrese, uz 
pašvaldības zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0149 un 0,9 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0154 Kastuļinas pagastā. 

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

 
13.4. Par A.M. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 

 
      Saņemts A.M. iesniegums (01.10.2014. Nr.2147) par nekustamā īpašuma”Priedaine” sadali un 
zemes ierīcības projekta izstrādi Šķeltovas pagastā. 
Konstatēts: 
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Zemes īpašnieks A. M. lūdz izsniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Priedaine” Šķeltovas 
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0054 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, 
ar mērķi atdalīt zemes gabalu 2,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas) tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
     Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 11.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Priedaine” Aglonas novada Šķeltovas pagastā sadalei, 
īpašnieks A. M., personas kods XXX. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 001 
0054 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, 
saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

 
      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
13.5. Par S.M. iesniegumu nekustamā īpašuma „Līkumi” sadalīšanai Šķeltovas pagastā. 

 
        Saņemts S.M. iesniegums (16.10.2014. Nr.2245) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 
„Līkumi” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai Šķeltovas pagastā. 
      Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,   
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Līkumi”, kadastra Nr.6094 005 0151, sadalīšanai, atdalot 
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0153.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Līkumiņi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6094 005 0153.  

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. 
 

13.6. Par T.O. un L.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ķīsīši” sadalīšanai Šķeltovas pagastā. 
 

        Saņemts T.O. un L.K. iesniegums (16.10.2014. Nr.2244) par viņām piederošā nekustamā 
īpašuma „Ķīsīši” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai Šķeltovas 
pagastā. 
       Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,   
 

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ķīsīši”, kadastra Nr.6094 005 0349, sadalīšanai, 
atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0416.  



Aglonas novada domes 29.10.2014. sēdes protokols Nr.23                                                - 15 - 

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ķīši” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6094 005 0416.  

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. 
 

13.7. Par SIA Tele2 iesniegumu adreses piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

        Saņemts SIA Tele2 ieviešanas daļas vadītāja M.Drevinska iesniegums (16.10.2014. Nr.2250) par 
adreses un nosaukuma piešķiršanu sakaru torņa jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6058 004 0066 Grāveru pagastā, 
 pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu, 
14.panta 2.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.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi jaunbūvei – punktveida inženierbūvei, kura atrodas uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0066: - „Bāzes stacija”, Grāveri, 
Grāveru pag., Aglonas nov., LV 5655. 

2. Jaunveidojamajam ēku īpašumam, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Bāzes 
stacija”. 

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. 
 

13.8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 004 0026 Šķeltovas pagastā. 
 

Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.9.4. noteikts, ka zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 6094 004 0138 un 6094 004 0139 piekrīt pašvaldībai.  
Zemes vienības sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Līči” sastāvā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, 
 

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

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 004 0026, sastāvošam no zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0138 un 6094 004 0139, piešķirt nekustamā 
īpašuma nosaukumu „Līču lauki”. 

 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6072 006 0008 Kastuļinas pagastā. 
 

Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.9. noteikts, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 6072 006 0156 piekrīt pašvaldībai.  
Zemes vienība sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Vīksnas” sastāvā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6072 006 0008, sastāvošam no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0156, piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Ezervīksnas”. 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6072 008 0016 Kastuļinas pagastā. 
 

Konstatēts: 
Ar Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7#1 noteikts, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 6072 008 0016 piekrīt pašvaldībai.  
Zemes vienība sākotnēji atradās nekustamā īpašuma „Ezerdārzi” sastāvā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, 
 

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

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6072 008 0016, sastāvošam no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0016, piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Ezerdārziņi”. 

      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

13.11. Par J.Č. iesniegumu nekustamā īpašuma „Eisbahova” sadalīšanai Kastuļinas pagastā. 
      Saņemts J.Č. iesniegums (17.10.2014. Nr.2264) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 
„Eisbahova” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai Kastuļinas 
pagastā. 
    Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,   
 

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Eisbahova”, kadastra Nr.6072 005 0056, 
sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 
0145.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ilonas” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 6072 001 0145.  

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. 
13.12. Par M.P. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 004 0066 Aglonas pagastā. 

 
    Saņemts M.P. iesniegums (21.10.2014., Nr.2186) par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 
ar kadastra Nr.7642 004 0066 Aglonas pagastā. 
    Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt jaunu nosaukumu: ”Grandi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 
0066. 

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. 
 

13.13. Par adrešu datu kārtošanu. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (10.10.2014., Nr.2211) 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adreses sekojošām Aglonas novadā esošajām ēkām: 
 

Pagasts Ēkas kadastra 
apzīmējums Adrese 

Aglonas 76420040010066 
 

Aloīza Broka iela 2B, Aglona, Aglonas pag., 
Aglonas nov. 

 
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0156 un uz 

tās esošām būvēm: „Prikņas”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov. 
3. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0176 un uz 

tās esošām būvēm: „Dzērves”, Novosjolki, Kastuļinas pag., Aglonas nov. 
4. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0278 un uz 

tās esošām būvēm: Ilzas iela 4A, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov. 
5. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0331 un uz 

tās esošām būvēm: „Eisbahovas ferma”, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov. 
6. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3575 un uz 

tās esošām būvēm: „Smēdes”, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov. 
7. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3521 un uz 

tās esošām būvēm: „Attīrīšanas iekārtas”, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov. 
8. 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.§ 
Par biedrības „Saulei” vēstuli. 

(ziņo I.Gražule) 
 

 2014. gada 20. oktobrī Aglonas novada domē tika saņemta vēstule (reģistrēts ar Nr. 2174) no 
Biedrības „Saulei” projekta vadītāja Naura Zuša ar lūgumu atbalstīt Aglonas novada iedzīvotāju 
Anitu Reščenko projektā „Sauna World Cup 2014”.  
 Ir nepieciešams atbalsts viesnīcas un transporta apmaksai konkursa norises laikā no 23.-
27.10.2014. 300,- Euro (trīs simti euro, 00 centi) apmērā. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5. punktu, 
21.panta 1.daļas 27. punktu, 
 
No balsošanas sevi atstādina deputāts I.Reščenko. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Biedrību „Saulei” projekta „Sauna Worls Cup 2014” realizācijā  un 
piešķirt līdzfinansējumu Biedrībai „Saulei”  300, - Euro apmērā.  

2. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 
budžeta 2014.gadam no Uzņēmējdarbības Atbalsta Centra izdevumiem. 

  
      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
15.§ 

Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības autoceļu reģistrā. 
(ziņo I.Poga) 

 
        Izskatot Jura Cakula iesniegumu (reģ. 26.09.2014.g., Nr.2121), Olgas Norovskas iesniegumu 
(20.12.2013.g., Nr.2935), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu 
reģistrācija un uzskaites kārtība”,  
 
Debatēs piedalās: A.Girss. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Ietvert autoceļu reģistrā sekojošus autoceļus: 
1.1. A/c G-33 Sakova - Akmeneica 0.000-1.365 km; 
1.2. A/c Leitāni – Aglonas Alpi 0.000-0.460 km. 

  
     H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
18.§ 

Par  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju grozījumiem atradnei „Agitas” un 
„Agitas - 2”. 
(Ziņo I.Poga) 

 
 Saņemts iesniegums no SIA „AJ Gravels” reģ. nr. 40103373005 bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujas grozīšanai, sakarā ar īpašnieku maiņu, nekustamajā īpašumā „Agitas” 
kadastra apzīmējumu 6058 004 0092 un „Agitas - 2” kadastra apzīmējumu 6058 004 0073, Grāveru 
pagastā, Aglonas novadā. Atradni „Agitas” paredzēts izmantot smilts-grants un smilts ieguvei un 
„Agitas - 2” paredzēts izmantot smilts-grants un smilts un kūdras ieguvei. Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde 2006.gada 7. jūnijā izsniegusi atradnei „Agitas” tehniskos 
noteikumus Nr.282 un 281 un  atradnei 2009.gada 17. augustā „Agitas - 2” tehniskos noteikumus 
Nr.DA09TN313.   

Pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.daļas, 1.punktu un 10.panta 1.daļas 
1.punktu,  MK noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas lecenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 38. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 27.punktu,  

 



Aglonas novada domes 29.10.2014. sēdes protokols Nr.23                                                - 19 - 

No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics. 
 

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: 

 
1. Veikt grozījumus Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā smilts-grants 

un smilts ieguvei Nr.1/2 atradnei „Agitas-2”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā 
kura izsniegta SIA „Gravels” reģ. nr. 40003897355” – izteikt atļaujā komersanta 
firmu un reģistrācijas numuru sekojošā redakcijā: SIA „AJ Gravels” reģ. nr. 
40103373005. 

2. Veikt grozījumus Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā smilts-grants 
un smilts ieguvei Nr.1 atradnei „Agitas”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā kura 
izsniegta SIA „Gravels” reģ. nr. 40003897355 - izteikt atļaujā komersanta firmu un 
reģistrācijas numuru sekojošā redakcijā: SIA „AJ Gravels” reģ. nr. 40103373005. 

 
      H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
16.§ 

Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”, konstatēts: 

(1) Saistošie noteikumi nosaka Aglonas novada iedzīvotājiem tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā  
dzīves jubilejā (80, 85, 90, 95,100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā). 
 
Debatēs piedalās: O.Šatilovs. 
 
Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām" 12. pantu un 43.panta trešo daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
          1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „ Par vienreizēja   
              pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”.             
              (Pielikumā) 
 

    H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
 

17.§ 
Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. 

(ziņo I.Klindžāne) 

 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Izskatot jautājumu  par turpmāko rīcību ar Aglonas novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” , konstatēts: 

(1) Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 „Par Aglonas 
novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu 
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pārdošanu” 
(2) Aglonas novada pašvaldībai pieder 25 056 (divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit sešas) sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” (reģistrācijas numurs 4000324476, juridiskā adrese –Raiņa 
bulvāris 13, Preiļi) kapitāla daļas, kas veido 5,10 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu 
slimnīca” pamatkapitāla. 

(3) 2014.gada jūlijā novada domē pieņemts lēmums – apstiprināt kapitāldaļu pārdošanas nosacījumus un 
piedāvāt SIA “Preiļu slimnīca” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz kapitāldaļām. 

(4) Saņemtas SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku Riebiņu novada, Līvānu novada, Vārkavas novada un 
Preiļu novada vēstules ar atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties SIA “Preiļu 
slimnīca” kapitāldaļas. Preiļu novada vēstulē lūgts izskatīt iespēju nodot slimnīcas kapitāldaļas 
bezatlīdzības lietošanā Preiļu novadam. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  121.pantu, 
 

      Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Rīkot izsoli par Aglonas novada pašvaldībai piederošo 25 056 SIA “Preiļu slimnīca”   
                 kapitāla daļu pārdošanu. 

2. Sagatavot Aglonas novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu 
slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumus. 

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Poga. 
 
Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu - 2.punktā nosakot 
datumu un 3.punktā nosakot atbildīgo personu par lēmuma izpildi. 
 
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu un deputāta I.Reščenko priekšlikumu. 
 
Izskatot jautājumu par turpmāko rīcību ar Aglonas novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” , konstatēts: 

(1) Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 „Par 
Aglonas novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” 
kapitāla daļu pārdošanu” 

(2)  Aglonas novada pašvaldībai pieder 25 056 (divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit sešas) 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” (reģistrācijas numurs 4000324476, 
juridiskā adrese –Raiņa bulvāris 13, Preiļi) kapitāla daļas, kas veido 5,10 % no sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” pamatkapitāla. 

(3)  2014.gada jūlijā novada domē pieņemts lēmums – apstiprināt kapitāldaļu pārdošanas 
nosacījumus un piedāvāt SIA “Preiļu slimnīca” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma 
tiesības uz kapitāldaļām. 

(4)  Saņemtas SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku Riebiņu novada, Līvānu novada, Vārkavas 
novada un Preiļu novada vēstules ar atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties 
SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļas. Preiļu novada vēstulē lūgts izskatīt iespēju nodot 
slimnīcas kapitāldaļas bezatlīdzības lietošanā Preiļu novadam. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  121.pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Rīkot izsoli par Aglonas novada pašvaldībai piederošo 25 056 SIA “Preiļu slimnīca”   

                 kapitāla daļu pārdošanu. 
2. Sagatavot Aglonas novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumus līdz kārtējai Finanšu komitejas 
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sēdei. 
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore 

Ineta Poga. 
 

     H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.14:10. 
 
SĒDI  VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI  PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 30.oktobrī. 


