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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 
 
 

2014.gada 26.novembrī                                                                                                           Nr.25 
 
Sēde sasaukta plkst.13:00 
 
Sēdi atklāj plkst.13:00 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
 

8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Aleksandrs Dimpers,  
                                                           Juris Butēvics, Lolita Solima, Andris Girss, Igors Reščenko, 
                                                           Vadims Krimans (no plkst.13:05). 
 
Nepiedalās -   
 

1 Aglonas novada domes deputāts: Feoktists Pušņakovs (attaisnojošu iemeslu dēļ). 
 
Piedalās –  
 
Pašvaldības struktūrvienību vadītāji 
un administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga, 
                                                     juristi – I.Klindžāne, D.Kuzņecovs, 
                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 
                                                     zemes ierīkotājs A.Streļčs, 
                                                     UAC konsultante A.Bartuša, 
                                                     grāmatvede M.Lazdāne, 
                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags, 

                                                        Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina, 
                                                     Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
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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 Ziemassvētku dāvanām. (ziņo I.Poga, Ā.Perševica)                 
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
6. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par biedrības „Latvijas Spēka atlētu federācijas” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par biedrības „Vecāķu biedrība” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par dzīvojamās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Poga) 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. 

(ziņo I.Klindžāne) 
11. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo 

I.Klindžāne) 
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
13. Par Aglonas novada domei piederošo SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par M.R. iesniegumu nekustamā īpašuma „Zvejnieku mājas” sadalīšanai Aglonas pagastā. 
(ziņo A.Streļčs) (Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par D.C. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezermala” sadalei un zemes ierīcības   
projekta izstrādei. (ziņo A.Streļčs) (Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 

 Par A.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. (ziņo A.Streļčs) 
(Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 

 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
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: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 
    4.12. Par M.R. iesniegumu nekustamā īpašuma „Zvejnieku mājas” sadalīšanai   
             Aglonas pagastā. (ziņo A.Streļčs) (Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 
    4.13. Par D.C. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezermala” sadalei un zemes ierīcības   
             projekta izstrādei. (ziņo A.Streļčs) (Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 
    4.14. Par A.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. (ziņo   
             A.Streļčs) (Pie 4.p. Par zemes jautājumiem) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par  Par G.M. iesniegumu. (Precizēts lēmumprojekts) (ziņo A.Bartuša) (Pie 5.p. Par zivju 
nozveju) 

 Par S.R. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 5.p. Par zivju nozveju) 
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
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: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

   5.1.Par  Par G.M. iesniegumu. (Precizēts lēmumprojekts) (ziņo A.Bartuša) (Pie 5.p.   
          Par zivju nozveju) 

              5.2.Par S.R. iesniegumu. (ziņo A.Bartuša) (Pie 5.p. Par zivju nozveju) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu   
            apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

 Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
            UAZ 3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 

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

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

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
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: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

14.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu   
       apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
15.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
       UAZ 3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
16.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
       VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
17.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
       VAZ 21213 NIVA atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 
 

 Par sadzīves atkritumu līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Dova”. (ziņo I.Klindžāne) 
 
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,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

    18.  Par sadzīves atkritumu līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Dova”. (ziņo I.Klindžāne) 
 

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

 Par Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra   
             līdz 31.decembrim. (ziņo D.Vanags) 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošu jautājumu: 
 
     19.  Par Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra   
            līdz 31.decembrim. (ziņo D.Vanags) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošu jautājumu: 
 

 Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu. 
(ziņo I.Poga) 

 

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 
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: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

20. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu. 
(ziņo I.Poga) 

 

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 Ziemassvētku dāvanām. (ziņo I.Poga, Ā.Perševica)                 
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
6. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
7. Par biedrības „Latvijas Spēka atlētu federācijas” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
8. Par biedrības „Vecāķu biedrība” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs) 
9. Par dzīvojamās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Poga) 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. 

(ziņo I.Klindžāne) 
11. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo 

I.Klindžāne) 
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
13. Par Aglonas novada domei piederošo SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
 



Aglonas novada domes 26.11.2014. sēdes protokols Nr.25                                               - 5 - 

    14.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu   
           apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
    15.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
           UAZ 3303 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
    16.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
           VOLVO S40 atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
    17.  Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas   
           VAZ 21213 NIVA atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs) 
    18.  Par sadzīves atkritumu līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Dova”. (ziņo I.Klindžāne) 
    19.  Par Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra   
           līdz 31.decembrim. (ziņo D.Vanags) 

20. Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu. (ziņo 
I.Poga) 

 
 

1.§ 
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. 

(ziņo I.Poga) 
 

Uz sēdi ierodas deputāts V.Krimans plkst.13:05. 
 
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē: 
 

„Novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi: 
 

Apstiprināti Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 „ Grozījumi Aglonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes budžets 2014.gadam””. Publicēti 
budžeta grozījumi. 
 
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas 
novada pirmsskolas izglītības iestādē”. Publicēta pieņemtā kārtība. 
 
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas 
novada administratīvajā teritorijā”. Publicēta pieņemtā kārtība. 
 
Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. Saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojums Sporta centra reorganizācijai. MK noteikumu kārtībā tiek brīdināti darbinieki par 
reorganizāciju. Uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komiteju tiks gatavots lēmumprojekts 
par direktora apstiprināšanu. 
 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. 
Sludinājums par kustamās mantas izsoli publicēts Aglonas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Aglonas Novada Vēstis” un Aglonas novada  pašvaldības interneta mājaslapā 
www.aglona.lv. 
Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija rīkoja izsoles sludinājumos 
norādītājā laikā un vietā, saskaņā ar pasludinātajiem nolikumiem. 
 
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas 
novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. Saņemts saskaņojums no VARAM bez iebildumiem, 
tiks publicēts. 
 
Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. Sagatavoti izsoles noteikumi apstiprināšanai. 
 
18. novembra svētku pasākumā tika apbalvotas nominētās personas.  
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Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību Jaunciemā, 
Aglonā, Aglonas novadā. Ir nosūtīti pieprasījumi iesniegt piedāvājumus par atdzelžošanas ēkas 
izbūvi, pieņemts lēmums par rezultātiem. 
 
Izsludināt iepirkuma procedūru: „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
2014./2015.gada ziemas sezonā”. Pieņemts lēmums. 
 
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas 
kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”. Pieņemts lēmums. 
 
Par dalību Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu 
atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 
samazinošu tehnoloģiju attīstība”. Ir iesniegts projekts, tiek gatavots būvniecības darbu iepirkums. 
Iesniegtā projekta rezultāti būs zināmi pēc 01.12.2014. 
 
Izsludināt iepirkumu procedūru dzesētavas (u) iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku 
mēra skartajā teritorijā. Tiek veikta sarunu procedūra. Decembra sākumā tiks piegādātas saldētavas 
un slēgti patapinājuma līgumi, saskaņā ar LAD projekta noteikumiem. 
 
Izsludināt iepirkuma procedūru: 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. Tiek 
izvērtētas iespējas piedalīties ar šo projektu Latgales plānošanas reģiona projektu aktivitātēs.  
 
Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”. Pieņemts lēmums. 
 
Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un 
autoruzraudzību. Tehniskais projekts ir aktualizēts, iepirkumu komisija gatavo nolikumu 
izsludināšanai. 
 
Iepirkumu komisija izsludināja paziņojumu par sarunu procedūras rezultātiem ID Nr. AND 
2014/27/SP “Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeru zivju resursu papildināšana ar līdaku 
mazuļiem”. Pieņemts lēmums par vienīgo pretendentu un ir piegādāti zivju mazuļi. 
 
Saņemta vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Par Aglonas novada 
domes lēmumiem un faktisko rīcību”. Ministrija savas kompetences ietvaros izvērtēja iedzīvotāja 
iesniegumos minētos apsvērumus un Aglonas novada domes pieņemtos lēmumus, un nav 
konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Aglonas novada domes darbinieku un amatpersonu rīcībā 
attiecībā uz lēmumu pieņemšanu saistībā ar dāvinājuma BSAC „Somerseta” atgriešanu, bet aicina 
iedzīvotāju sadarboties ar pašvaldību iesniegumos minēto jautājumu risināšanā.” 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 
        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības 
nolikums” 73.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto 
lēmumu, laika posmā no 29.10.2014.g.,  izpildes gaitu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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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 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

      ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 8  personām par       

      kopējo summu EUR 704,33. 
1.2. pabalsts ēdināšanas  izdevumu segšanai PII: 18  personām par kopējo summu   

      EUR 219,38. 
1.3. Pabalsts bērna piedzimšanai: 2 personām par kopējo summu EUR 284,58.  
1.4. Pabalsts audžuģimenei: 1 personai EUR 72,96. 
1.5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 53 ģimenēm par   

                       kopējo summu EUR 10094,74. 
 

Kopējā summa EUR 11375,99. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

 
2.2.1.Par G.U.iesniegumu. 

 
              Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1087 no    
     10.11.2014.) no G.U., deklarētā dzīves vieta: adrese,   
     ar lūgumu pagarināt viņai īres līgumu  Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā. 

        Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
        G.U. atbilst statusam  uz dzīvojamās platības piešķiršanu.  
            
         Debatēs piedalās: V.Krimans. 
               

              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,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 

 

        1.Pagarināt G.U. īres līgumu  sociālajā dzīvoklī Priežmalā, Ilzes ielā 16, Kastuļinas   
           pagasta, Aglonas novada, sociālajā dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.decembra līdz   
           2015.gada 31.maijam. 

             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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  2.2.2.Par I.L. iesniegumu. 

 

                     Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts I.L. iesniegumu (Nr.1-  11/1045   
            no 04.11.2014.), ar lūgumu  piešķirt viņai dzīvojamo platību, Priežmalā, Ilzes ielā 18/1 Kastuļinas   
            pagastā, Aglonas novadā. 
            Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
            I.L. atbilst statusam  uz dzīvojamās platības piešķiršanu.  

           
            Debatēs piedalās: V.Krimans. 

       
         Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", 
 

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

               1.Piešķirt I.L. ar ģimeni dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes ielā 18/1-15,   
                  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. 
 

3.§ 
Par Ziemassvētku dāvanām. 

(ziņo I.Poga, Ā.Perševica) 
 

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

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

     1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas (konfektes): 
         1.1. Aglonas novada pirmsskolas vecuma bērniem; 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.  
 

No balsošanas sevi atstādina deputāts V.Krimans. 
 

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 Ziemassvētku dāvanas (konfektes): 
         1.2. Skolēniem, kuri mācās Aglonas novada vispārizglītojošās skolās; 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
      1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas (konfektes): 
          1.3. Aglonas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās ārpus Aglonas novada   
                 vispārizglītojošās skolās. 
      2. Noteikt vienas dāvanas izmaksas 3,56 euro apmērā. 
      3. Līdzekļus paredzēt no struktūrvienības „Pārvalde”. 
      4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada Kultūras centra vadītāja   
          Dina Staškeviča. 
      5. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas (konfektes): 
            5.1. Aglonas novada vientuļajiem pensionāriem, represētām personām un   
                   Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (kopā 85 personām). 
      6. Līdzekļus paredzēt no Sociālā dienesta budžeta. 
      7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja   
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          Ārija Perševica. 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

          4.§ 
Par zemes jautājumiem. 

(ziņo A.Streļčs) 
4.1. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu. 

  Konstatēts: 
VZD iesniedzis (05.11.2014. Nr.2402) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par 
pašvaldības zemes vienībām ar dažādu statusu un platību neatbilstību. 
Sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība atšķiras 
no kadastra kartē iezīmētās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās atšķirības robežas, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām: 
Administratīvā teritorija, 

pagasta nosaukums 
Kadastra apzīmējums Precizētā platība, 

ha 
Aglonas pagasts 76420010042 0,1554 
Aglonas pagasts 76420040573 0,1795 
Aglonas pagasts 76420050076 0,935 
Aglonas pagasts 76420060133 1,1334 
Aglonas pagasts 76420080092 0,433 
Grāveru pagasts 60580020106 0,1594 
Grāveru pagasts 60580040354 0,5241 

Kastuļinas pagasts 60720010148 0,8383 
Kastuļinas pagasts 60720010248 0,904 
Kastuļinas pagasts 60720050094 0,7128 
Kastuļinas pagasts 60720050317 0,3381 
Šķeltovas pagasts 60940030069 1,4722 
Šķeltovas pagasts 60940050431 0,1595 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
4.2. Par S.K. nekustamo īpašumu „Lauči” Kastuļinas pagastā. 

   Konstatēts: 
 Ar Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3., bijušajam zemes lietotājam S. K. 
izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0156. Ar Kastuļinas 
pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7.#1. noteikts, ka zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6072 005 0156 piekrīt pašvaldībai. 
  Savukārt, atbilstoši  VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.07.2001. lēmumam Nr.1-5-1/573, S.K. 
paredzēts atjaunot īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 1,4 ha kopplatībā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Grozīt Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu” : 

- Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 22.03.2007. lēmumu Nr.3#27 (prot. Nr.4) 
sadaļu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0156.  

2. Grozīt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmumu Nr.7.#1.: 
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- Atcelt Kastuļinas pagasta padomes 29.09.2008. lēmuma Nr.7.#1 sadaļu par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0156.  

3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0156  NĪVKI sistēmā 
reģistrējama kā daļēji mantojamā zeme ar izpirkšanas tiesībām. 

4. 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. 

 
4.3. Par S.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezernieki” sadalīšanai Aglonas pagastā. 

 
    Saņemts S.K.  iesniegums (03.11.2014., Nr.2380) par viņai piederošā nekustamā īpašuma 
„Ezernieki” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 
    Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ezernieki”, kadastra Nr.7642 004 0077 
sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
7642 010 0080.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ziemeļblāzma” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0080. 

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. 

 
4.4. Par I.M. iesniegumu nekustamā īpašuma „Sarmas” sadalīšanai Aglonas pagastā. 

 
    Saņemts I.M.  iesniegums (10.11.2014., Nr.2425) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 
„Sarmas” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 
     Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Sarmas”, kadastra Nr.7642 005 0042 
sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 7642 005 0042.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Lielie Lazdiņi” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0042. 

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. 
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4.5. Par A.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ceriņi” sadalīšanai Šķeltovas pagastā. 

        
     Saņemts A.K. iesniegums (11.11.2014. Nr.2434) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 
„Ceriņi” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalītajām zemes vienībām 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, 
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,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ceriņi”, kadastra Nr.6094 005 0037, sadalīšanai, atdalot 
atsevišķi 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0218 un 6094 004 0124.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ainavas” zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 6094 004 0218 un 6094 004 0124.  

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6094 004 0124, 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 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. 
 

4.6. Par SIA „Latvijasmernieks.lv” iesniegumu zemes platības precizēšanai Šķeltovas pagastā. 
 
     Saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv”iesniegums (12.11.2013., Nr.2450 ) par zemes platības 
precizēšanu nekustamajam īpašumam „Noras”Šķeltovas pagastā. 
Konstatēts: 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0168 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 1,1 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 1,57 ha. 
  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0169 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 2,0 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 2,02 ha. 
      Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0168 uz 1,57 ha. 
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0169 uz 2,02 ha. 
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. 
 

4.7. Par SIA „Metrum” iesniegumu zemes platību precizēšanai. 
 
Saņemts SIA „Metrum”iesniegums (12.11.2013., Nr.2451 ) par zemes platību precizēšanu 
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Aglonas, Grāveru un Kastuļinas pagastā. 
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Konstatēts: 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0544 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,3 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 0,2366 ha. 
  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0517 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,1 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 0,1750 ha. 
  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0226 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,2 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 0,1268 ha. 
  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0257 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,2 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 0,2515 ha. 
  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0352 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,2 ha. 
Pēc kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienības platība sastāda 0,3083 ha. 
        Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”2.panta 9.daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0544 uz 0,2366 ha. 
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0517 uz 0,1750 ha. 
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0226 uz 0,1268 ha. 
4. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0257 uz 0,2515 ha. 
5. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0352 uz 0,3083 ha. 
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. 
 

4.8. Par VZD iesniegumu „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā esošajām 
zemes vienībām”. 

  
    Konstatēts: 
VZD iesniedzis (05.11.2014. Nr.2402) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par 
zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem 
lietotājiem likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu 
pašvaldības lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts. 
       Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt lietošanas tiesības J. S., personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta: adrese, uz zemes 

vienību Grāveru pagastā 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0257. 
2. Piedāvāt J. S. slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 mēneša laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas brīža. 
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. 
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4.9. Par A.B. iesniegumu krūmu izciršanai Grāveru pagastā. 
  
  Saņemts A.B. iesniegums (12.11.2014., Nr.4-14/122) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu 
novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz iznomātajām pašvaldības zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0390 un 6058 004 0272, Grāveru pagastā. 
   Konstatēts: 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0390 un 6058 004 0272 atrodas pašvaldības 
zemju bilancē un ir iznomātas A.B. līdz 07.05.2017. lauksaimnieciskās darbības veikšanai. 
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža”5.2.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz 
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0390 un 6058 
004 0272 Grāveru pagastā. 

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. 

 
4.10. Par V.V. iesniegumu krūmu izciršanai Grāveru pagastā. 

   
    Saņemts V.V. iesniegums (12.11.2014., Nr.4-14/123) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu 
novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz iznomātās pašvaldības zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 6058 005 0230 un no iznomātās rezerves fonda zemes ar kadastra apzīmējumu 
6058 006 0356 Grāveru pagastā. 
   Konstatēts: 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0230 atrodas pašvaldības zemju bilancē, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0356 iekļauta rezerves fonda zemē un ir iznomātas V.V. 
līdz 02.04.2017. lauksaimnieciskās darbības veikšanai. 
     Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža”5.2.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0230 un uz rezerves 
fonda zemi ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0356  Grāveru pagastā. 

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. 

 
4.11. Par E.P. iesniegumu krūmu izciršanai Grāveru pagastā. 

 
   Saņemts E.P. iesniegums (12.11.2014., Nr.4-14/121) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu 
novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz iznomātajām pašvaldības zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0032, 6058 004 0384, 6058 006 0391 un 6058 005 0232, 
Grāveru pagastā. 
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   Konstatēts: 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0032, 6058 004 0384, 6058 006 0391 un 6058 
005 0232 atrodas pašvaldības zemju bilancē un ir iznomātas E. P.  līdz 02.06.2019. 
lauksaimnieciskās darbības veikšanai. 
     Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža”5.2.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz 
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0032, 6058 004 
0384, 6058 006 0391 un 6058 005 0232 Grāveru pagastā. 

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. 

 
4.12. Par M.R. iesniegumu nekustamā īpašuma „Zvejnieku mājas” sadalīšanai Aglonas 

pagastā. 
 

Saņemts M.R. iesniegums (19.11.2014., Nr.2490) par viņai piederošā nekustamā īpašuma 
„Zvejnieku mājas” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 17.7. punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zvejnieku mājas”, kadastra Nr.7642 005 0048 
sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 7642 004 0483.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mežiņš” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 7642 004 0483. 

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 004 0483, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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4.13. Par D.C. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezermala”sadalei un zemes ierīcības projekta 
izstrādei. 

 
    Saņemts D.C. iesniegums (19.11.2014. Nr.2489) par nekustamā īpašuma”Ezermala” sadali un 
zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 
Zemes īpašnieks D. C. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Ezermala” Aglonas 
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0010 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, 
ar mērķi atdalīt zemes gabalu 4,0 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ezermala” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks 
D. C., personas kods: XXX. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 011 
0010 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. 

 
4.14. Par A.P. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 

 
     Saņemts A.P. iesniegums (19.11.2014., Nr.2471) par iepriekš noslēgtā zemes nomas līguma 
pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
  Ar A.P. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,6 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 6072 001 0166, iznomāšanu Kastuļinas pagastā līdz 22.12.2014.. 
lauksaimnieciskai darbībai. A.P. lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 5 gadiem. 
NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 
      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,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas ar A.P., personas kods: XXX, deklarētā adrese: adrese.  23.12.2009. 
noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.14. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2009.gada 23.decembri un ir spēkā līdz 2019.gada 
31.decembrim.” 

2. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā. 
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. 
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5.§ 
Par zivju nozveju. 

(ziņo A.Bartuša) 
 

5.1. Par G.M.  iesniegumu. 
 

        Pamatojoties uz G. M. iesniegumu, kurš reģistrēts 26.11.2014. ar Nr.2537 par iesnieguma 
atsaukšanu (13.11.2014. Nr.2464), precizēt lēmumprojekta 5.1. punktu un izteikt to sekojošā 
redakcijā:  

 

       Izskatot G. M.,  personas kods: XXX,  dzīves vieta:  adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 
26.11.2014., Nr.2538) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015.gadam  Ciriša  ezerā zivju 
nozvejai pašpatēriņam  ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu, pamatojoties uz 
12.04.1995. Zvejniecības likuma, 30.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  2007. gada 02.maija MK 
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta 
MK not. Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību”, 
 

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

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015. gadam ar G.M.,  personas kods: XXX,  
dzīves vieta: adrese,  par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu zivju murdu  ne 
vairāk kā 30 m lielu sētas garumu pašpatēriņam. Atļaut aizstāt murdu ar 30 m 
garu tīklu līdz 2015.gada 15. aprīlim. 

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. 
 

5.2. Par S.R. iesniegumu. 
 

       Izskatot S. R., personas kods:  XXX,  dzīves vieta: adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 
25.11.2014., Nr.2532) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015.gadam Cirišu ezerā zivju 
nozvejai pašpatēriņam ar 50 m garu zivju tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas 
garumu, pamatojoties uz 12.04.1995. Zvejniecības likuma, 30.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1374 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  2007. 
gada 02.maija MK noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 
2009.gada 11. augusta MK not. Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 
 

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

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2015. gadam ar S.R., personas kods:XXX, dzīves 
vieta: adrese, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 
m lielu sētas garumu pašpatēriņam.  Atļaut aizstāt murdu ar 30 m garu tīklu līdz 
2015.gada 15. aprīlim. 

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. 
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6.§ 
Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

 2014. gada 3. novembrī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 
2381) no Latgales vēstniecības GORS vadītājas Diānas Zirniņas ar lūgumu atbalstīt Latgaliešu 
kultūras Gada balvu „Boņuks 2014” un piešķirt līdzfinansējumu 200,- EUR apmērā. 
 Kā arī aicina pašvaldību izvirzīt novada pārstāvjus, kuri būtu pelnījuši būt pagodināti 
Latgales kultūras gada balvas „Boņuks 2014” pasniegšanas ceremonijā par aktivitātēm Latgales 
kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014.gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta  1.daļas 27.punktu, kā arī to, ka Aglonas 
novada domes 2014.gada budžetā šādi finanšu līdzekļi nav paredzēti, 

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

 

1. Atteikt piešķirt līdzfinansējumu Latgales vēstniecībai Gors Latgales kultūras Gada 
balvas „Boņuks 2014” pasniegšanas ceremonijas nodrošināšanai. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 
Par biedības „Latvijas Spēka atlētu federācijas” vēstuli. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

 2014. gada 31. oktobrī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2369) 
no biedrības „Latvijas Spēka atlētu federācija” valdes priekšsēdētāja Māra Liepiņa ar lūgumu 
atbalstīt sacensības, ierādot nepieciešamo teritoriju, nodrošinot elektrības pieslēgumu, apskaņošanu, 
pirmo medicīnisko palīdzību, teritorijas apsardzi, kā arī līdzfinansējumu atbilstoši izvēlētajai 
programmai. 
 Piedāvājums atbalstīt biedrību 2015.gadā paredz vairākas pasākuma programmas 
(sk.Pielikumā) 

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

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

 
1.Atteikt piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Spēka atlētu federācija”   
   pasākumu realizācijai. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 
Par biedrības „Vecāķu biedrība” vēstuli. 

(ziņo D.Kuzņecovs) 
 

 2014. gada 28. oktobrī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2333) 
no „Vecāķu biedrības” priekšsēdētāja ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 700,-EUR projektā 
„Grāmata par tēlnieku Igoru Vasiļjevu” realizācijā. 
 Grāmata „Igora Vasiļjeva tēlniecība. Monogrāfisks albums” veltīta izcilajam Latvijas 
skulptoram, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram, Kārļa Zemdegas un Teodora Zaļkalna 
skolniekam – Igoram Vasiļjevam (1940-1997). 
 Līdzfinansējums 700,- EUR apmērā paredzēts tipografijas izdevumu daļas apmaksai. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta  1.daļas 27.punktu, kā arī to, ka Aglonas 
novada domes 2014.gada budžetā šādi finanšu līdzekļi nav paredzēti, 

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

 

1.Atteikt piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Vecāķu biedrība” projektā „Grāmata par   
   tēlnieku Igoru Vasiļjevu” realizācijai. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.§ 
Par dzīvojamās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. 

(ziņo I.Poga) 
 

Dzīvojamā ēka (Aglona, Aloīza Broka iela 3) atrodas avārijas stāvoklī, lai veiktu ēkas 
rekonstrukcijas darbus ir nepieciešama tehniskās dokumentācijas izstrāde. Sagatavotā tehniskā 
dokumentācija ir nepieciešama līdzfinansējuma saņemšanai no ERAF projektu programmas  
“Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi vai citā energoefektivitātes 
paaugstināšanas programmā 2014- 2020. gada periodā.”   
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs. 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta 
pirmās daļas 9. punktu, Publisko iepirkumu likuma 82.panta 1.daļu, 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Izsludināt iepirkuma procedūru līdz 2015.gada 31.janvārim: 
     1.1. Tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai pašvaldības īpašumā esošai    
            dzīvojamajai ēkai (Aglona, Aloīza Broka iela 3). 
2. Finansējumu tehniskā dokumentācijas izstrādei paredzēt no pašvaldības budžeta    
    2014.gadam. 
3.  Nozīmēt atbildīgo personu par iepirkuma procedūras veikšanu iepirkumu komisijas   
     priekšsēdētāju Mārtiņu Butēvicu. 
4. Aglonas novada domes izpilddirektorei Inetai Pogai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku   
    par plānoto projektu un būvdarbiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem     
    projektēšanas un būvniecības jomā. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sakarā ar to, ka vēl nav ieradies ziņotājs par nākošo sēdes darba kārtības jautājumu, sēdes 
vadītāja aicina deputātus balsot par papildus jautājumu izskatīšanu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Izskatīt sēdes darba kārtības papildus jautājumus. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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14.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 20.11.2014. izsoles 

protokolu par pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0303, kas nodota 
atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 29.10.2014. (protokola nr. 23.&11.) „Par 
Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 0303 
atsavināšanu” un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. daļas 2. punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama 
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 
14.pantu 1.daļas 2.punktu un 21.pantu 1.daļas 19.punktu, 
 
Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir balsot par katru punktu atsevišķi. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2014.gada 20.novembra pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes     
       Benz 0303 izsoles rezultātus.  

 

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

2. Atbilstoši izsoles rezultātiem pārdot pašvaldības kustamo mantu autobusu Mercedes    
       Benz 0303 valsts reģistrācijas numurs EG 8504 A. Z., kas nosolījis   
       augstāko cenu 1670,- EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit Euro, 00 centi). 

 

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, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (J.Butēvics), NOLEMJ: 
 

3. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam A. Z. kustamās mantas   
       pirkuma līgums ar Aglonas novada domi jānoslēdz nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu   
       apstiprināšanas. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes jurists Deniss   
       Kuzņecovs. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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15.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

UAZ 3303 atsavināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 

20.novembra izsoles protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ 3303, 
kas nodota atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 29.10.2014. (protokola nr. 23.&10.).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,        
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
 Atzīt par nenotikušu 20.11.2014. vieglās automašīnas UAZ 3303, valsts reģistrācijas 

numurs AV 3710,  izsoli, tā kā uz izsoli nav reģistrējis neviens pretendents.  
 Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ   
      3303 sākumcenu 336,- EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, 00 centi) un noteikt ka tā ir   
      izsoles sākumcena, kas ir par 20% mazāka nekā ar Aglonas novada domes 29.10.2014.   
      lēmumu (protokola nr. 23.& 10.) apstiprinātā. 
 Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas UAZ 3303  atkārtotas   
      izsoles noteikumus. (Pielikumā) 
 Sludinājumu par vieglās automašīnas UAZ 3303 atkārtotu  izsoli publicēt Aglonas   
      novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas   
      novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
 Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu   
      izsoli sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VOLVO S40 atsavināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 

20.novembra izsoles protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO S40, 
kas nodota atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 29.10.2014. (protokola nr. 23.& 8.).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,        
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
 Atzīt par nenotikušu 20.11.2014. vieglās automašīnas VOLVO S40, valsts reģistrācijas 

numurs DZ 584,  izsoli, tā kā uz izsoli nav reģistrējis neviens pretendents. 
 Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas   
      VOLVO S40 sākumcenu 432,- EUR(četri simti trīsdesmit divi euro, 00 centi) un noteikt   
      ka tā ir izsoles sākumcena, kas ir par 20% mazāka nekā ar Aglonas novada domes   
      29.10.2014. lēmumu (protokola nr. 23.& 8.) apstiprinātā. 
 Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO S40    
      atkārtotas izsoles noteikumus. (Pielikumā) 
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 Sludinājumu par vieglās automašīnas VOLVO S40 atkārtotu  izsoli publicēt Aglonas   
      novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un Aglonas   
      novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
 Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu   
      izsoli sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.§ 
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas 

VAZ 21213 NIVA atsavināšanu. 
(ziņo D.Kuzņecovs) 

 
Izskatot Aglonas novada domes kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 

20.novembra izsoles protokolu par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21213 
NIVA, kas nodota atsavināšanai ar Aglonas novada domes lēmumu no 29.10.2014. (protokola nr. 
23.& 9.).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 19. 
punktu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,        
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
 Atzīt par nenotikušu 20.11.2014. vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA, valsts 

reģistrācijas numurs DC 7568,  izsoli, tā kā uz izsoli nav reģistrējis neviens pretendents. 
 Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ   
      21213 NIVA sākumcenu 544,- EUR (pieci simti četrdesmit četri euro, 00 centi) un   
      noteikt ka tā ir izsoles sākumcena, kas ir par 20% mazāka nekā ar Aglonas novada   
      domes 29.10.2014. lēmumu (protokola nr. 23.& 9.) apstiprinātā. 
 Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA    
      atkārtotas izsoles noteikumus. (Pielikumā) 
 Sludinājumu par vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA atkārtotu  izsoli publicēt   
      Aglonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada Vēstis” un   
      Aglonas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aglona.lv. 
 Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu   
      izsoli sludinājumā norādītājā laikā un vietā. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

18.§ 
Par sadzīves atkritumu līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Dova”. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 
        2004. gada 20.augustā noslēgts līgums (reģ. Nr. 124) ar SIA “Dova” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz pašvaldība rīkotā konkursa 
rezultātiem. Līguma termiņš beidzas 2014.gada 1.decembrī saskaņā ar vienošanās (2014.gada 
28.augustā) 1.punktu. 
        Saskaņā ar atklāta konkursa AND 2014/24 rezultātiem un iepirkumu komisijas 2014.gada 
14.novembra lēmumu līgums par atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada pašvaldībā tiks slēgts 
ar konkursa uzvarētāju AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, reģistrācijas 
numurs LV41503002447, adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu 11.21 euro/m3 (bez PVN). 
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         Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, līgumu noslēgšanai jānotiek 3 mēnešu laikā no Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 18. panta 8.daļā ietverts princips, ka pārejas periods var būt līdz 3 mēneši, 
lai pakalpojuma sniedzējs spētu veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības, tajā skaitā 
saskaņot līgumu tekstus ar pašvaldību, apzināt klientus, noslēgt līgumus, piegādāt konteinerus utt. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
         Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta 8.daļu, iepirkuma Nr. AND 
2014/24 nolikuma (tehniskā specifikācija 1.1. punktu), 20.08.2014. līguma Nr. 124,  6.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

       1. Slēgt vienošanos ar SIA “Dova” par 2004.gada 20.augusta līguma Nr. 124 par sadzīves   
           atkritumu apsaimniekošanas Aglonas novada pašvaldības teritorijā pagarināšanu līdz   
           jaunā līguma slēgšanai.  
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
20.§ 

Par policijas darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu. 
(ziņo I.Poga) 

 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
        Saņemts Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa ielūgums uz Valsts policijas 
96.gadadienai veltītu svinīgu pasākumu. Pasākumā policijas darbiniekiem tiks pasniegti apbalvojumi. Lūdz 
novada domi izvērtēt un apbalvot darbiniekus, kas priekšzīmīgi pilda dienesta pienākumus Aglonas novada 
teritorijā. 

 

Aglonas novada dome, Nolemj:   
 

1. Sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu, izvirzīt apbalvošanai  Valsts policijas Latgales reģiona 
pārvaldes Aglonas iecirkņa _________________ policijas darbiniekus un apbalvojumiem pasniegt 
_________________.  

     
     Debatēs piedalās: J.Butēvics, A.Girss, O.Šatilovs, I.Maļuhina, P.Bekišs. 
 

Sakarā ar to, ka pagājušajā gadā tika apbalvoti visi četri Aglonas iecirkņa policijas darbinieki, 
vairākums deputātu priekšlikums ir šogad neizvirzīt apbalvošanai Valsts policijas Latgales reģiona 
pārvaldes Aglonas iecirkņa policijas darbiniekus. 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, L.Solima,  J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 3 (O.Šatilovs, V.Krimans, I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1. Sakarā ar Valsts policijas 96.gadadienu, neizvirzīt apbalvošanai  Valsts policijas 

Latgales reģiona pārvaldes Aglonas iecirkņa policijas darbiniekus.  
 
   H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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10.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā. 
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, 

konstatēts: 
1. Aglonas novada dome 2014.gada augustā (27.08.2014. Nr. 17. §20) ierosināja administratīvās 
lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā pret 12 personām. 

2. Izvērtējot Aglonas novada domes finanšu nodaļas iesniegto informāciju, tika konstatēts, ka 
divi nodokļu maksātāji samaksājuši nodokļa parādu pilnā apmērā, viens nodokļu maksātājs 
samaksājis daļu no parāda, 9 personas nav uzsākušas parāda atmaksu. 
3. Visas pielikumā minētās deviņas personas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, pamatojoties 
uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu. 
4. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķini saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
10.panta 3.daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 371.pantu nav apstrīdēti. 
5. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā termiņā, 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļu maksātāja 
pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 
6. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1.daļu, nodokļu maksājumus atbilstoši 
nodokļa aprēķinam, kuri nav samaksāti nodokļu likumos noteiktajos termiņos un ar tiem saistīto 
nokavējuma naudu, piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 
1.daļas 3.punktu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu,  

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

 
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu no deviņiem   

            Aglonas novada nodokļu maksātājiem (saskaņā ar sarakstu – pielikums Nr.1) bezstrīda    
            kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieku naudas līdzekļiem un tiem piederošo kustamo   
            un nekustamo mantu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātiem. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

namā, Atbrīvošanas alejā  – 88, Rēzeknē, LV – 4601. 
 
Pielikums Nr.1 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”: 
 

N.
p.k 

Vārds, 
uzvārds 

Adrese Īpašuma nos., kad. Nr. Pamatparāds 
uz 26.11.2014 
 
(EURO) 

Nokavēju
ma nauda 
uz -
26.11.2014 

No kura 
gada parāds 

1 A.S. Ģimnāzijas iela 
34/36-
3,Daugavpils 

7642 005 0066 94.12 86.65 2007-2010 

2 J. K. L-Dzerkaļi 
Ezermājas,Aglona
s pagasts 

Kļavu Krasts  
7642 005 0303 

37.58 8.59 2008-2014 
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3 S.B. L-
Dzerkaļi,Kalniņš,
Aglonas pagasts 

Kalniņš  
7642 005 0229 

107.43 44.82 2010-2014 

4 M.T. Maizes 
iela,Daugavpils 

Sūnu ciems  
7642 001 0155 

115.69 36.12 2011-2014 

5 J. V. Kocēni,Kocēnu 
pag, Kocēnu nov, 
Parka iela 3, 
LV4220 

7642 006 0142 126.18 70.85 2007-2013 

6 D. B. Mārupe,Marūpes 
novads, Mazā 
Briežu iela LV-
2167 

7642 011 0130 335.03 136.17 2009-2014 

7 I.V. Jaudzemu iela 2 
A-7,Aglonā,LV-
5304 

Vanadziņi  
7642 010 0184 

110.59 75.33 1998-2014 

8 J.M. Aleksandra Čaka 
67/69-13, Rīga 

Lopotu s. 
7642 010 0181 

76.68 65.61 2000-2007 
 

9 I. M.-B. Anniņmuižas iela 
20-50,Rīga,LV-
1029 

Zemzarieši  
7642 010 0107 

159.97 37.36 2012-2014 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.§ 
Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 

         Izskatot jautājumu par Aglonas novada Kastuļinas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa  
maksātāju parādiem par īpašumu, uz kuru personai izbeigtas lietošanas tiesības vai lietošanas 
tiesības pārgājušas citai personai,  
pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 57.pantu, 59.pantu, 62.panta 1.daļu,  
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
9.panta 1. un 2.daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Ierosināt administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda  
    kārtībā no Aglonas novada Kastuļinas pagasta nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem,  
    kuru nodokļa parāds pārsniedz EUR 15,00 saskaņā ar pievienoto sarakstu. 
2. Līdz 15.12.2014. izsūtīt parādniekiem brīdinājumus. 

 
Nr. Uzvārds, vārds 

vai nosaukums 
Personas kods 
vai reģistrācijas 
Nr. 

Adrese Pamatparā
ds 
26.11.14.  

Nokavēju
ma nauda 
26.11.14. 

Īpašuma nosaukums, 
kadastra Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 SIA TANAL 42403009202 Vecborisova, 

Verēmu pagasts, 
Rēzeknes novads 

149,52 119.81 “Borovka” 
60720060065 
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2 R. D. 170965 Lāčplēša iela 12-
41,Aizkraukle, 
Aizkraukles 
novads 

115,85 92.43 “Dumbrāji” 6072 
005 0071 

3 A.C. 050872 Aleksandra Grīna 
bulvāris 1-15, 
Rīga LV-1048 

126,02 95.00 “Tomiņi” 6072 005 
0012 

4 J. D. 150156 Vēcokra,Andrupen
es pagasts,Dagdas 
novads,Dimperi 
LV-5687 

23,63 14.93 “Jurīši”, 6072 006 
0057 

5 K. E. 270367 Mazā Kalna iela 5-
7, 
Rīga 
LV-1003 

186.60 135.70 “Buki” 6072 003 
0085, “Degutiņi”, 
6072 002 0108 
“Mežkalni” 6072 
002 0127, “Rubeņi” 
6072 006 
0209,”Luki „6094 
003 0195 

6 J.K. 180740 Protiriha, 
Kastuļinas pagasts, 
Aglonas novads 

18,78 __ “Poļi” 6072 006 
0132 

7 I. K. 010260 Foļvarka,Kastuļina
s pagasts,Aglonas 
novads,LV-5685 

22,21 13.56 “Lociki” 6072 007 
0080 

8 N. M. 091252 Juglas iela 39,Rīga 
LV1064 

25,55 16.89 “Sopiņi” 6072 002 
0093 

9 A. M. 040182 Liepājas iela 37-
4,Ludza,Lūdzas 
novads, LV-5701 

48.76 32.65 “Ziediņi” 6072 003 
0079,”Ezernieki” 
6058 006 0166 

10 A. R. 300777 Krastiņi 1, 
Geraņimova, 
Kastuļinas pagasts, 
Aglonas novads 

21,35 12.73 “Repeli” 6072 001 
0248 

11 A. R. 240369 Salaspils novads 
Salaspils lauku 
terit.Rūķi,LV-
2118,Jurīši 

27,93 14.11 “Rundzāni” 6072 
001 0177 

12 A. S. 270245 Ropažu iela 118-1 
Rīga, LV-1006 

23,62 18.97 “Sekstes” 6072 005 
0049 

13 F.S. 090765 Salenieku 
pansionāts,Aglonas 
novads. 

27,61 16.37 “Krievu Jāni” 6072 
001 0121 

14 A.V. 060356 Raiņa iela 2-
24,Krāslava, 
Krāslavas novads 
LV-5601 

28,04 20.75 “Kaņepes” 6072 
008 0179, 6072 008 
0167 

15 I.V. 020861 Vidzemes iela -7, 
madona, Madonas 
novads 

27,93 21.84 “Zīlīšu Mājas” 
6072 007 0051 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
12.§ 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. 
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Pamatojoties uz Aglonas novada domes Finanšu nodaļas nolikumu, nekustamā īpašuma administrēšanu veic 
Aglonas novada domes finanšu nodaļa. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 61 daļa paredz, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
neuzsāk (izņemot muitas nodokli), ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par EUR 15,- 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 
nekustamā īpašuma nodokļu parādus, ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēš pašvaldība. 
Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu 
parādus, kā arī nokavējuma naudas, ir jāizpildās diviem kritērijiem: nodokļu parāds nav lielāks par EUR 15,-, 
3 gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu. Ja ir iestājušies tiesību normās paredzētie priekšnoteikumi, iestāde nevar ignorēt likumdevēja 
noteiktās imperatīvās tiesību normas. 
Aglonas novada finanšu nodaļa konstatē, ka zemāk minētajām personām – nodokļu maksātājiem piedzenamais 
nodokļa parāds nepārsniedz kopsummā EUR 15,-, kā arī uz iepriekš minēto personu nodokļiem nav pieņemti 
lēmumi triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās par nokavēto parādu piedziņu. Līdz ar to nekustamā 
īpašuma nodokļa pamatparāds, kā arī ar to saistītā nokavējuma nauda, kopsummā EUR 114,15  saskaņā ar 
lēmumam pievienoto pielikumu ir jādzēš.  
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā 
mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, 26.panta 61. daļu,  
 

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

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kopsummā EUR 114,15, kā arī ar to saistīto     
    nokavējuma naudu personām saskaņā ar pievienoto pielikumu. 
2. Publicēt Aglonas novada domes oficiālajā mājas lapā informāciju par nodokļu parādu    
    dzēšanu. 
 

Pielikums 
N.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods Nodokļa 

parāds uz 
26.11.2014. 
EUR 

Nokavējuma 
nauda uz 
26.11.2014. 
EUR 

Nosaukums, pagasts 

1. A. I. 090179 7,68  3.40 Žerkļi, Kastuļinas 
2. V. K. 241261 8,39 6.49 Siliņi, Kastuļinas 
3. R.L. miris 14,91 1.79 Magoņītes, Kastuļinas 
4. B. M. 210624 7,11 3.08 Cirkaļi, Kastuļina 
5 V. O. 161067 2,6 1.92 Zvērnīcas, Kastuļinas 
6 I. P. 020868 7,27 3.21 Patmaļi, Kastuļinas 
7 SIA Balts ezers 400036 8,49 8.25 Baltas, Kastuļinas  
8 J. L. 111168 3,07 3.07 Vācu ezerkrasts, 

Kastuļinas 
9 M. P. mirusi 6,39 6.39 Varaviksnas, Kastuļinas 
10 O. D. 261261 13,45 5.81 Oļi, Kastuļinas 
11 A. F. miris 13,01 5.63 Skujiņas, Kastuļinas 
12 SIA VS agentur 424030 9,45 5.54 Kalniņi, Kastuļinas 
13 SIA Būvteks 400033 7,11 1.78 Pussala, Aglonas 
14 Preiļu rajona dārzkopības un 

biškopības biedrība 
477030 5,49 2.39 Jezupiņi, Kastuļinas 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
13.§ 
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Par Aglonas novada domei piederošo SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 

        Aglonas novada dome 2014.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 23 § 17 – 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. 
         Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
121.panta trešo un ceturto daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
     1.  Apstiprināt noteikumus Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca”   
          kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē. (Pielikumā) 

2. Līdz 19.12.2014. ievietot sludinājumu par izsoli laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un 
pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.§ 
Par Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra 

līdz 31.decembrim. 
(ziņo D.Vanags) 

 
Sagatavotais lēmumprojekts: 

 
Sakarā ar to, ka Aglonas internātvidusskolā ir izveidojusies pedagoģisko darbinieku algu fonda 

ekonomija,  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,  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 „Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne 
vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas” un Aglonas novada domes noteikumiem „Kārtība, kāda 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.” 

 
Aglonas novada dome, NOLEMJ: 
 

    1. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra līdz    
        31.decembrim 900, - Euro (deviņi simti Euro, 00 centi) apmērā. 
 
Debatēs piedalās: D.Kuzņecovs, M.Lazdāne, O.Šatilovs, I.Reščenko, V.Krimans.  

 
 

Debatēs izskan viedokļi, ka sagatavotais lēmumprojekts nav korekts. 
 

Deputāta V.Krimana priekšlikums ir izsludināt sēdes pārtraukumu, lai  novada domes jurists un 
Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags precizē  sagatavoto lēmumprojektu. 
 
 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes pārtraukumu. 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt sēdes pārtraukumu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina izskatīt 19.jautājumu „Par Aglonas internātvidusskolas 
direktora algu par periodu no 2014.gada 1.novembra līdz 31.decembrim”. 
 
Pēc sēdes pārtraukuma sēžu zālē nav atgriezušies deputāti A.Dimpers un I.Reščenko. 
 
Novada domes jurists D.Kuzņecovs ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo Aglonas 
internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegto lēmumprojektu nepieciešams precizēt saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām. 
 
Deputāti balso par jautājuma izskatīšanas atlikšanu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
J.Butēvics, A.Girss, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atlikt jautājuma par Aglonas internātvidusskolas direktora algu par periodu no 
2014.gada 1.novembra līdz 31.decembrim izskatīšanu.  

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.15:00. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 


