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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 

2014.gada 28.martā                                                                                                            Nr.7 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 
 

Protokolē – Inese Rutka 
 

Piedalās –  
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Juris Butēvics, Lolita Solima, 
                                                           Andris Girss, Aleksandrs Dimpers, Igors Reščenko. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga, 
                                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                                     juriste I.Klindžāne, 
                                                                     grāmatvede M.Lazdāne, 
                                                                     jaunatnes lietu speciāliste I.Ukina, 
                                                                     tūrisma informācijas konsultante L.Baškatova, 
                                                                     UAC konsultante A.Bartuša, 
                                                                     UAC vadītāja I.Gražule, 
                                                                     zemes ierīkotājs A.Streļčs, 
                                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 
                                                                     Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags, 
                                                                     Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers, 
                                                                     Administratīvās komisijas priekšsēdētāja S.Mežiniece, 
                                                                     Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina, 
                                                                     Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča, 
                                                                     Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs P.Bekišs. 
 

Iedzīvotāja: E.Viļuma,  
Biedrības „Neaizmirstule” pārstāve: I.Barkeviča. 
 

Nepiedalās -   
2 Aglonas novada domes deputāti: V.Krimans (darba jautājumos Rīgā), F.Pušņakovs (sacensībās). 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” 
grozījumiem. (ziņo I.Klindžāne) 
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2. Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne) 
3. Par Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu. 

(ziņo I.Klindžāne) 
4. Par  Aglonas novada domes administrācijas nolikumu. (ziņo I.Poga) 
5. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas   

              metodika Aglonas novadā” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
6. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Kases operāciju uzskaites noteikumi”   

              apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
7. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. (ziņo I.Poga) 
8. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”.  

(ziņo I.Poga) 
9. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada 

administratīvajā teritorijā” (ziņo A.Streļčs) 
10. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja apstiprināšanu amatā. 

(ziņo I.Poga) 
11. Par Transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. (ziņo I.Poga) 
12. Par Aglonas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu. (ziņo 

I.Klindžāne) 
13. Par aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure) 
14. Par projekta Nr.LLB-2-266 „Bella Cuisine” aktivitāšu finansēšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
15. Par dalību projektā. (ziņo I.Ukina) 
16. Par 2013.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne) 
17. Par iepirkumiem. (ziņo I.Poga) 
18. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)  
     18.1. Pabalsti. 

             18.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 
19. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
20. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
21. Par projektu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. (ziņo 

D.Vanags) 
22. Par  profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā. (ziņo D.Vanags) 
23. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Siera klubs”. (ziņo I.Gražule) 
24. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar O.Sipovičas ĢĀP. (ziņo P.Bekišs) 
25. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar S.Antonova ĢĀP. (ziņo P.Bekišs) 
26. Par Latgales Kultūras centra izdevniecības iesniegumu. (ziņo I.Poga) 
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
28. Par deputāta izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 

komitejā. (ziņo  I.Poga) 
29. Par Artura Gražuļa dāvinājumu BSAC „Somerseta”. (ziņo I.Klindžāne) 
30. Par deputāta I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. (ziņo I.Reščenko) 
31. Par R.Lauskas iesniegumu (19.03.2014., Nr.612). (ziņo V.Dimpers) 
32. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas vēstuli. (ziņo O.Komars) 
33. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)  
34. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

 
Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 28.03.2014. iesniegums (kancelejā reģ. 28.03.2014., 
Nr.712), kurā tiek informēts, ka šī gada 28.martā E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes sēdē un veiks 
video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. 
pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.  
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību pie 34.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija” ar sekojošu jautājumu: 

 

 Informācija par kapitālsabiedrībām: SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” un SIA „Cirīšu HES”. (ziņo H.Streiķe)  
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Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību un papildus 
jautājumu. 
 
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: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
1. Par 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” 

grozījumiem. (ziņo I.Klindžāne) 
2. Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne) 
3. Par Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu. 

(ziņo I.Klindžāne) 
4. Par  Aglonas novada domes administrācijas nolikumu. (ziņo I.Poga) 
5. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas   

              metodika Aglonas novadā” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
6. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Kases operāciju uzskaites noteikumi”   

              apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
7. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. (ziņo I.Poga) 
8. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”.  

(ziņo I.Poga) 
9. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada 

administratīvajā teritorijā” (ziņo A.Streļčs) 
10. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja apstiprināšanu amatā. 

(ziņo I.Poga) 
11. Par Transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. (ziņo I.Poga) 
12. Par Aglonas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu. (ziņo 

I.Klindžāne) 
13. Par aizņēmuma atmaksu. (ziņo V.Lielcepure) 
14. Par projekta Nr.LLB-2-266 „Bella Cuisine” aktivitāšu finansēšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
15. Par dalību projektā. (ziņo I.Ukina) 
16. Par 2013.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne) 
17. Par iepirkumiem. (ziņo I.Poga) 
18. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)  
     18.1. Pabalsti. 

             18.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 
19. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
20. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
21. Par projektu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. (ziņo 

D.Vanags) 
22. Par  profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā. (ziņo D.Vanags) 
23. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Siera klubs”. (ziņo I.Gražule) 
24. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar O.Sipovičas ĢĀP. (ziņo P.Bekišs) 
25. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar S.Antonova ĢĀP. (ziņo P.Bekišs) 
26. Par Latgales Kultūras centra izdevniecības iesniegumu. (ziņo I.Poga) 
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
28. Par deputāta izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 

komitejā. (ziņo  I.Poga) 
29. Par Artura Gražuļa dāvinājumu BSAC „Somerseta”. (ziņo I.Klindžāne) 
30. Par deputāta I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. (ziņo I.Reščenko) 
31. Par R.Lauskas iesniegumu (19.03.2014., Nr.612). (ziņo V.Dimpers) 
32. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas vēstuli. (ziņo O.Komars) 
33. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)  
34. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

34.1. Informācija par kapitālsabiedrībām: SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas     
         Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” un SIA „Cirīšu HES”. (ziņo H.Streiķe)  

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 
Par 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” 

grozījumiem. 
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.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 domes saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Aglonas novada 
domes 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Aglonas novada pašvaldības 
nolikums”” (Pielikumā) 

 

Grozījumi Aglonas novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Aglonas novada 
pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu  
 

1. Izdarīt Aglonas novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Aglonas  
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:  
 

1.1. Izteikt Nolikuma 6. punktu šādā redakcijā:  
„6. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības darbojas pašvaldības izpilddirektora pakļautībā - Nolikuma 
1.pielikums.” 
 

1.2. Svītrot Nolikuma 15.punktā teikuma daļu „vai to kompetenci nosaka Domes lēmumā, ar kuru tā izveidota”. 
 

1.3. Izdarīt grozījumus Nolikuma 13.punktā aizstājot „centrālā administrācija” ar „pašvaldības administrācija”. 
 

1.4. Papildināt Nolikuma 53.punktu ar vārdu „pašvaldības” pirms vārda „administrācija”. 
 

1.5. Izdarīt grozījumus Nolikuma 55.2.apakšpunktā aizstājot „ar centrālās administrācijas” ar „ar pašvaldības 
administrācijas”. 
 

1.6. Papildināt Nolikuma 71.punktu ar vārdu „pašvaldības” pirms vārda „administrācijas” 
 

1.7. Izdarīt grozījumus Nolikuma 96.punktā aizstājot „novada domes administrācijas” ar „pašvaldības 
administrācijas”. 
 

1.8. Papildināt Nolikuma 100.punktu ar vārdu „pašvaldības” pirms vārda „administrācija” 
 

1.9. Papildināt Nolikuma 117.punktu ar vārdu „pašvaldības” pirms vārda „administrācija” 
 

1.10. Izdarīt grozījumus Nolikuma 117.2.apakšpunktā aizstājot „centrālās administrācijas” ar „pašvaldības 
administrācijas”. 
 

1.11. Izdarīt grozījumus Nolikuma 16.6. apakšpunktā aizstājot „banku iestādes” ar „kredītiestādes”. 
 

1.12. Izdarīt grozījumus Nolikuma 21.punktā, svītrojot vārdu „pastāvīgā”. 
 

1.13. Izdarīt grozījumus Nolikuma 23.4.apakšpunktā svītrojot vārdu „pastāvīgajā”. 
 

1.14. Papildināt Nolikuma 22.punktu, sākot to ar vārdiem „Finanšu komiteja”. 
 

1.15. Svītrot Nolikuma 27.punktā teikumu „Komiteju sēdes ir atklātas”. 
 

1.16. Izdarīt grozījumus Nolikuma 28.punktā, aizstājot „ar sēdes vadītāja atļauju” ar „reģistrējoties     pie sēdes 
protokolētāja”. 

 

 1.17. Izdarīt grozījumus Nolikuma 60.punktā, aizstājot „tikai ar sēdes vadītāja atļauju” ar „reģistrējoties pie 
sēdes protokolētāja”. 
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1.18. Izdarīt grozījumus Nolikuma 30.6.apakšpunktā izsakot to sekojoši: 
 

„30.6. sagatavo un izsniedz komitejas atzinumus par lēmumprojektiem” 
 

1.19. Izdarīt grozījumus Nolikuma 32.1. punktā, svītrojot vārdus „lēmumu un” 
 

1.20. Izdarīt grozījumus Nolikuma 37.punktā, izsakot to sekojoši: 
 

„37. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs un pastāvīgo komiteju locekļi var tikt izslēgti no 
komitejas sastāva ar komitejas lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3 (trīs) reizes pēc kārtas 
neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā 
gadījumā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 55.panta nosacījumus.”  
 

1.21. Izdarīt grozījumus Nolikuma 47.punktā, papildinot ar vārdu „darba” pēc vārda „trīs”. 
 

1.22. Izdarīt grozījumus Nolikuma 133.punktā, izsakot to sekojoši: 
 

„133. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Aglonas novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums”, apstiprināts Aglonas novada domes 
ārkārtas sēdē 2009. gada 10. jūlijā, protokols Nr. 4., 1.§.” 
 

1.23. Svītrot Nolikuma 133.punkta apakšpunktus 133.1; 133.2.; 133.3.; 133.4.; 133.5; 133.6; 133.7; 133.8. 
 

1.24. Svītrot Nolikuma 3.pielikuma 7.punktu. 
 

1.25. Precizēt Nolikuma 1.pielikumu sekojošā redakcijā (pielikums Nr.1) 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 
Par grozījumiem Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 

Sakarā ar Aglonas novada domes jauna nolikuma apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
V.nodaļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 22.pantu, Aglonas novada domes nolikuma 21. un 22.punktu, 
 
No balsošanas sevi atstādina deputāte L.Solima. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics, A.Dimpers, 
A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes finanšu komitejas nolikumā (apstiprināts 
2009.gada 29.jūlijā, protokols Nr. 6 § 6). (Pielikumā) 

2. Apstiprināt par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku Lolitu Solimu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

3.§ 
Par Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma 

apstiprināšanu.  
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” V. nodaļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 22.pantu, Aglonas 
novada domes Nolikumu, 
 
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 domes sociālo, izglītība un kultūras jautājumu komitejas nolikumu. 
(Pielikumā) 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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4.§ 
Par  Aglonas novada domes administrācijas nolikumu. 

(ziņo I.Poga) 
 

2014.gada 24.janvārī tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk – nolikums). Nolikumā 11.punktā noteikts, ka „Pašvaldības administrācija darbojas uz Domes 
apstiprināta nolikuma pamata.”   

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8. punktu un 41.panta 
1.daļas, 2.punktu,  Aglonas novada domes nolikuma 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. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas nolikumu. (Pielikumā) 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 
Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas 

metodika Aglonas novadā” apstiprināšanu. 
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)” , 
 

Aglonas novada 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 domes finanšu nodaļas noteikumus „Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķināšanas metodika Aglonas novadā”. (Pielikumā) 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 
Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumu „Kases operāciju uzskaites noteikumi” 

apstiprināšanu. 
(ziņo I.Klindžāne) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)” , 
 

Aglonas novada 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 domes finanšu nodaļas noteikumus „Kases operāciju uzskaites 

noteikumi”. (Pielikumā) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 
Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. 

(ziņo I.Poga) 
 

2013.gada 30.oktobrī Aglonas novada dome izskatot lēmumprojektu par  Aglonas novada skolēnu, 
skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu, nolikumu precizēt un apstiprināt 
ar 2014.gadu.  
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
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Deputāti vienojas papildināt nolikumu ar sekojošo: “Pielikumos Nr.1 un Nr.2 tabulas 1.ailē minētais jēdziens 
“vieta” tiek pielīdzināts jēdzienam “pakāpe” konkursos, kuros tiek piešķirtas pakāpes.” 

 
        Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  41.panta 1.daļas, 2.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. Apstiprināt Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. (Pielikumā) 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”. 

(ziņo I.Poga) 
 

Ņemot vērā VARAM atzinumu no 06.03.2014. Nr.18-6/2094 par saistošajiem noteikumiem, tika  
veikti precizējumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”, 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 – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt lēmumu no 26.02.2014. (protokols  Nr.5, § 2) „Par saistošajiem noteikumiem „Par asins 
donoru materiālo pabalstu””. 

2. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par asins donoru materiālo 
pabalstu”. (Pielikumā) 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.§ 

Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada 
administratīvajā teritorijā”. 

(ziņo A.Streļčs) 
 

 Ņemot vērā VARAM atzinumu no 12.11.2013. Nr.18-6/10977 par saistošajiem noteikumiem, tika veikti 
precizējumi saistošos noteikumos Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža 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 25.09.2013. (protokola numurs 19. § 2.) „Par saistošajiem noteikumiem „Par 

koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā””. 
2. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.67„Par koku ciršanu ārpus meža 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

10.§ 
Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja apstiprināšanu 

amatā.  
(ziņo I.Poga) 

 
Izskatot jautājumu par vakanto amata vienību - Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra 
„Strops” vadītājs (1/2 likme), konstatēts: 
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No 2013.gada 1.novembra Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja 
pienākumus pilda izglītības darba speciāliste Lolita Kaļāne, saņemot par to piemaksu 30% apmērā no 
mēnešalgas. Pēc apstiprinātā Aglonas novada domes štatu saraksta 2014.gadam BJBLPC „Strops” vadītāja 
amata likme ir ½ . 2014.gada 11.martā saņemts Lolitas Kaļānes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 513) par 
pieņemšanu darbā par BJBLPC „Strops” vadītāju uz ½ likmi, samazinot izglītības darba speciālista likmi uz ½.  
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Aglonas novada domes nolikumu, 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas amatā uz ½ 
likmi, Lolitu Kaļāni, personas kods 200277-12170. 

2. Izdarīt izmaiņas ar Lolitu Kaļāni noslēgtajā darba līgumā un novada domes štatu sarakstā, paredzot, ka 
no 2014. gada _________ Lolita Kaļāne pilda Aglonas novada izglītības darba speciālista pienākumus 
(1/2 likme) un Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas pienākumus 
(1/2 likme). 

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada pašvaldības izpilddirektore Ineta Poga. 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 
Deputāta I.Reščenko priekšlikums ir BJBLPC „Strops” vadītājam apstiprināt 1 slodzi. 
 
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 

 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – nav; atturas – 6 (H.Streiķe, 
O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss), neapstiprina I.Reščenko priekšlikumu. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Aglonas novada domes nolikumu, 
 
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. Apstiprināt Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājas amatā 
uz ½ likmi, Lolitu Kaļāni, personas kods 200277-12170. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
Deputāta I.Reščenko „pret” balsojuma pamatojums: „”Pret” tāpēc, ka iestādes vadītājs nevar strādāt uz 
puslikmi.” 

 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 2. un 3.punktiem. 

 
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. Izdarīt izmaiņas ar Lolitu Kaļāni noslēgtajā darba līgumā un novada domes štatu sarakstā, 
paredzot, ka no 2014.gada 1.aprīļa Lolita Kaļāne pilda Aglonas novada izglītības darba 
speciālista pienākumus (1/2 likme) un Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra 
„Strops” vadītājas pienākumus (1/2 likme). 

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada pašvaldības izpilddirektore Ineta 
Poga. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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11.§ 
Par Transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. 

(ziņo I.Poga) 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 
 Ņemot vērā Aglonas novada domes Transporta mehāniķa Daiņa Zukula iesniegumu (17.03.2014. reģ. 
nr. 577) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu un 
Aglonas novada pašvaldības nolikuma 124.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. No 2014.gada 1.aprīļa iecelt par Aglonas novada domes Transporta nodaļas vadītāju  

Daini Zukulu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

12.§ 
Par Aglonas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu. 

 (ziņo I.Klindžāne) 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko. 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome     
pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
             
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. Pārvietot Aglonas novada sociālo dienestu un tā struktūrvienību Aprūpe mājās uz pašvaldībai  
piederošās ēkas Jaunciema ielā -35, Aglonā, Aglonas novadā 1.stāvu, telpām Nr.10 ar kopējo platību 
13,6 kv.m, Nr.12 ar kopējo platību 18,6 kv.m un Nr.15 ar kopējo platību 38,4 kv.m. 

2. Mainīt Aglonas novada sociālā dienesta juridisko adresi no „Somersetas iela -34, Aglona, Aglonas 
pagasts, Aglonas novads, LV - 5304” uz juridisko adresi „Jaunciema iela -35, Aglona, Aglonas 
pagasts, Aglonas novads, LV - 5304” no 2014.gada 3.aprīļa. 

3. Mainīt Aglonas novada sociālā dienesta struktūrvienības Aprūpe mājās juridisko adresi no „Ezeru 
iela - 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV - 5655” uz juridisko adresi „Jaunciema iela 
-35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV - 5304” no 2014.gada 3.aprīļa. 

4. Uzdot Aglonas novada sociālā dienesta vadītājai Ārijai Perševicai līdz 2014.gada 10.aprīlim 
organizēt iestādes un struktūrvienības pārcelšanos uz lēmuma 1.punktā norādīto adresi. 

5. Uzdot Aglonas novada sociālā dienesta vadītājai Ārijai Perševicai reģistrēt Aglonas novada sociālā 
dienesta un Aglonas novada sociālā dienesta struktūrvienības Aprūpe mājās juridiskās adreses 
maiņu Valsts ieņēmuma dienestā un Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī veikt 
grozījumus iestādes darbinieku darba līgumos LR Darba likuma noteiktajā kārtībā. 

6. Uzdot Aglonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei ievietot Aglonas novada 
pašvaldības izdevumā un oficiālajā mājas lapā informāciju par Aglonas novada sociālā dienesta un 
tā struktūrvienības Aprūpe mājās juridiskās adreses maiņu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
Deputāta I.Reščenko „pret” balsojuma pamatojums: „Balso ”pret”, jo tā nav vieta Sociālajam dienestam.” 
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13.§ 
Par aizņēmuma atmaksu. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 

Saskaņā ar 2013.gada 14.jūnijā noslēgtā līguma Nr.A2/1/13/267 (trančes Nr.P-166/2013) starp Valsts kasi un 
Aglonas novada domi par aizdevuma piešķiršanu (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003) 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” 8.6.p.,  
 
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. Veikt aizņēmuma pamatsummas atmaksu Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras šā projekta 
ietvaros atmaksātās summas 18436.62 euro apmērā, iekļaujot  2014.gada budžeta grozījumos 
saņemto finansējumu un aizņēmuma atmaksu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
14.§ 

Par projekta Nr.LLB-2-266 „Bella Cuisine” aktivitāšu finansēšanu. 
(ziņo V.Lielcepure, L.Baškatova) 

 
     Saskaņā ar 13.03.2013. līguma Nr.IS-161 15.7. punktu un projekta asistenta Lienes Baškatovas 11.03.2014. 
iesniegumu, 
 
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. Pārskaitīt no Aglonas novada domes pamatbudžeta norēķinu konta Valsts kasē Nr. 

LV27TREL9802220764210 uz Aglonas novada domes kontu Valsts kasē 
Nr.LV92TREL9802373022000 projekta aktivitāšu īstenošanai: 

       15000 euro, kas nepieciešami projekta Baltkrievijas partneriem; 
       10000 euro, kas nepieciešami Aglonas novada domei projekta aktivitāšu īstenošanai. 
       Līdzekļus pārskaitīt uz noteiktu laiku no 2014.gada budžeta apgrozāmajiem līdzekļiem plānotā     
       finansējuma ar atgriešanu 2014.gada jūlijā, saskaņā ar projekta nosacījumiem. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

15.§ 
Par dalību projektā. 

(ziņo I.Ukina) 
 

      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ( JSPA) ir izsludinājusi Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014.gadam 1.4. apakšsadaļas atklāto konkursu “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās 
ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”. 
       Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 28 projektu iesniedzējus – pašvaldības, nodrošinot 
atbalstu jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmēs 
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. 
 

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 14.aprīlis līdz plkst.17.00. 
 

Projektu īstenošanas uzsākšanas termiņš – 2014.gada 2.jūnijs.               
Projekta īstenošanas termiņš – 2014.gada 30.septembris. 
 

      Projekta mērķis: Izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes attīstīt jauniešiem nepieciešamās kompetences, 
veicināt jauniešu līdzdalību un nostiprināt jauniešu centru (turpmāk - Centrs) sociālo lomu pašvaldībās.   
       Īstenojot projektu, ir jāparedz, ka projekta uzdevumiem ir jābūt vērstiem uz šādiem aspektiem:  

neformālo mācīšanās aktivitāšu organizēšana; 
Centra pasākumu īstenošana; 
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     Prioritārā projekta mērķauditorija ir konkrētās pašvaldības jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Būtiski ir 
noteikt precīzu mērķauditoriju, lai samazinātu iespējamo varbūtību, ka izvirzītais projekta mērķis netiks pilnībā 
sasniegts, kā arī lai pēc iespējas noteiktu precīzāku mērķauditoriju, jāpastāv sasaistei starp noteiktām problēmām un 
mērķauditoriju, kā arī jāizvērtē, kāpēc nepieciešams ietekmēt tieši šīs mērķauditorijas rīcību un kā tā varētu tikt 
mainīta konkrētā laika posmā, vai izmaiņas mērķauditorijas rīcībā atstās ietekmi ilgtermiņā.  Tā kā projekta ietvaros 
var tikt atbalstītas dažādā veida aktivitātes, nepieciešams izvērtēt, kādam jauniešu vecumposmam noteiktā aktivitāte 
ir visatbilstošākā, lai efektīvāk risinātu konkrētās pašvaldības problēmas jaunatnes jomā. 
      Būtiski ir iesaistīt arī jauniešus ar mazākām iespējām, kā arī dažām jaunatnes grupām, kam ir nepieciešams 
pastiprināts atbalsts, lai veicinātu pāreju pieaugušā statusā. Būtu jāpielāgo aktivitātes šādām īpaši atbalstāmām 
jaunatnes grupām, kas ir noteiktas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam kā sociālās atstumtības 
riskam pakļautie jaunieši:  

- jaunieši invalīdi un jaunieši ar garīgās attīstības, fiziskiem vai funkcionāliem traucējumiem (tajā 
skaitā jaunieši ar hroniskām saslimšanām: ar HIV/AIDS, C hepatītu, cukura diabētu);  
- jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem; 
- jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta; 
- jaunieši no lauku apvidiem; 
- jaunieši bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši; 
- jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes); 
- jaunieši bezdarbnieki; 
- policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji, jaunieši – ieslodzītie un no 
ieslodzījuma vietām atbrīvotie jaunieši; 
- jaunieši, kuri ir atkarīgi no narkotiskām un psihotropām vielām, kā arī tādi, kuriem ir procesa 
atkarības (datorspēles, azartspēles); 
- jaunieši, kas cietuši no vardarbības; 
- romu tautības jaunieši; 
- klaiņojošie jaunieši. 

 

    Konkursa atbalstāmās aktivitātes: 
      neformālās mācīšanās aktivitāšu īstenošana jauniešiem (piemēram, apmācības, radošās darbnīcas, āra dzīves 
aktivitātes u.tml.), ievērojot Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” 
noteiktās darbības jomas; 
       jauniešu centra pasākumu īstenošana (finansējums konkrētiem pasākumiem saskaņā ar jauniešu centra 
darbības plānu 2014. gadam). 
      Attiecināmas ir šādas projektu izmaksu pozīcijas: 
     projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila 
personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā. Minēto izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentpunktus 
no kopējām attiecināmajām izmaksām; 
       transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela vai gāze, transportlīdzekļu noma, transporta 
pakalpojumi); 
       sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi); 

telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas; 
kancelejas un biroja preču izmaksas;  
sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas;  
 ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas (izņemot 

pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kā arī tāda mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, kura vienības vērtība 
pārsniedz 213,43 euro un lietošanas laiks pārsniedz vienu gadu). 

 Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (aģentūras budžeta apakšprogramma 21.00.00 „Jaunatnes 
politikas valsts programma 2014.gadam”). Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no 
valsts budžeta līdzekļiem ir 4400,00 euro 

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta trešo 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.Atbalstīt piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ( JSPA) izsludinātajā   
                   Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā konkursā  “   
                  Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās   
                  mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.” 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.§ 
Par 2013.gada inventarizācijas rezultātiem. 

(ziņo M.Lazdāne) 
 

          Pamatojoties uz LR likumu „Par grāmatvedību”, MK noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju”, Aglonas novada domes apstiprināto „Instrukciju par inventarizācijām” un Aglonas 
novada domes 29.10.2013. rīkojumu Nr 3-6/101, tika veikta pamatlīdzekļu, materiālu un krājumu, naudas 
līdzekļu un norēķinu inventarizācija Aglonas novada domē un Aglonas internātvidusskolā.   
 
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 domes 2013. gada inventarizācijas rezultātus. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.§ 
Par iepirkumiem. 

(ziņo I.Poga) 
17.1. Par iepirkuma rezultātiem. 
 

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija 2014.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.4-1.2/14-65 ar kuru sūdzību iesniedzēju - SIA „Zemgales meliorācija” - iesniegums atstājams bez 
izskatīšanas, bet personu apvienības ,,ŠAS” - iesniegums nav pamatots, un līdz ar to nav pamata aizliegt 
Pasūtītājam slēgt līgumu ar tā noteikto uzvarētāju - personu apvienību „UNL-K”. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Publisko iepirkumu likuma 2.panta, 48.panta pirmās, otrās un 
trešās daļas, 56.panta pirmās daļas, 83.panta pirmās daļas, 83.1 panta pirmās daļas 1.punkta, 84.panta otrās 
daļas 1.punkta, trešās prim daļas un sestās daļas, IUB iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma: atļaut 
pasūtītājam - Aglonas novada domei - slēgt iepirkuma Iīgumu ar atklātā konkursā „ 
Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (id.Nr.AND 2013/21/ERAF) 
noteikto uzvarētāju un atstāt spēkā iepirkuma komisijas 2014.gada 30.janvāra lēmumu par Konkursa 
rezultātiem (iepirkuma komisijas protokols Nr.AND/2013/21/ERAF-15); 
 
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. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (id.Nr.AND 2013/21/ERAF) veicēju izvēlas: Personu apvienību 
„UNL-K” vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, reģistrācijas numurs 41503022547, juridiskā adrese - 
Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV 5601, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa 
nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir piedāvājumu ar zemāko cenu. 

2. Pieņemt zināšanai, ka Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā 2014.gada 
10.martā ir pieņemts lēmums Nr.4-1.2/14-65 ar kuru sūdzību iesniedzēju - SIA „Zemgales meliorācija” 
- iesniegums atstāts bez izskatīšanas, bet personu apvienības ,,ŠAS” - iesniegums nav pamatots, un līdz 
ar to nav pamata aizliegt Pasūtītājam slēgt līgumu ar tā noteikto uzvarētāju - personu apvienību „UNL-
K”. 
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3. Slēgt līgumu ar Personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, reģistrācijas 
numurs 41503022547, juridiskā adrese - Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV 5601, pasūtījuma 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (id.Nr.AND 2013/21/ERAF), 
realizācijai par piedāvājuma summu Eur 453381,71 (bez PVN 21%). Kopējā līguma summa Eur 
548591,87. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

17.2. Par iepirkumu komisiju. 
 
Sakarā ar to, ka Aglonas novada dome 03.01.2014.g. sēdē ir pieņēmusi lēmumu ar kuru ir pagarinātas 

Aglonas novada iepirkumu komisijas iepriekšēja sastāva (Ingūna Barkeviča, Deniss Kuzņecovs, Dzintra 
Valaine, Aivars Kluss) pilnvaru laiks līdz uzsākto iepirkumu procedūru pabeigšanai, daru Jums zināmu, ka šajā 
sastāvā izsludinātās iepirkumu procedūras ir pabeigtas, tāpēc nepieciešams pieņemt lēmumu, kurā tiek norādīts 
konkrēts šīs komisijas pilnvaru beigu datums, lai komisijas locekļi varētu ziņot VID par to, ka vairs nav 
amatpersonas un iesniegt „Valsts amatpersonu deklerācijas” beidzot pildīt amatpersonas amata pienākumus. 

 
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics. 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, A.Dimpers, 
A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1. Atbrīvot no Aglonas novada domes iepirkuma komisijas locekļu pienākumu pildīšanas Ingūnu     

Barkeviču, Dzintru Valaini, Aivaru Klusu un Denisu Kuzņecovu ar 01.04.2014.g. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

18.§ 
Par sociālajiem jautājumiem. 

(ziņo Ā.Perševica) 
18.1. 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 sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu:  EUR 764.68     
                  

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
18.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi. 
 
18.2.1.Par P.J. iesniegumu. 

                      Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/219 no   
           25.02.2014.) no P.J. 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: 
 

            1. Piešķirt P.J. vienreizējo sociālo pabalstu. 
            2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,  

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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18.2.2.Par A.B. iesniegumu. 
 

                        Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/239 no   
                04.03.2014.) no A.B., 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: 

 
             1. Piešķirt A.B. vienreizējo sociālo pabalstu. 
             2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,  

           Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas. 
 
 H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
18.2.3.Par D.I. iesniegumu. 
 

                         Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts D.I. iesniegums (Nr.1-  11/220),   
                ar lūgumu uzņemt rindā uz dzīvojamo platību un piešķirt dzīvojamo platību, Priežmalā, Ilzes iela   
                18/1, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
                          Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
                 D.I. atbilst statusam uzņemšanai rindā uz dzīvojamo platību un 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.   Uzņemt D.I.  rindā uz dzīvojamo platību. 
                          2.   Piešķirt D.I. dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes iela 18/1, Kastuļinas pagastā. 

                 3.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
                      Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      18.2.4.Par S.P.  iesniegumu. 
 
                           Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts S.P. iesniegums (Nr.1-            
                 11/265), ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Priežmalā, Ilzes iela 18/1, Kastuļinas  pagastā,   
                 Aglonas novadā. 
                          Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
                 S.P. atbilst statusam dzīvojamās platības piešķiršanai.  

                    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 S.P. dzīvojamo platību Priežmalā, Ilzes iela 18/1, Kastuļinas pagastā. 
               2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
               Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas. 

        
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
 
 

18.2.5.Par P.B. iesniegumu. 
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                          Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts P.B. iesniegums (Nr.1- 11/263), ar   
                 lūgumu piešķirt sociālo istabu, sociālajā dzīvojamā mājā Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
                 Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
                 P.B. atbilst statusam sociālā dzīvokļa piešķiršanai.  
                       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 P.B. sociālo dzīvokli Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, sociālajā   
                         dzīvojamā mājā no  2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim. 

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

        
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
18.2.6.Par V.L. iesniegumu. 
 

                          Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts V.L. iesniegums (Nr.1- 11/264), ar   
                 lūgumu  piešķirt sociālo  dzīvokli Grāveru pagastā, Aglonas novadā. 
                 Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
                 V.L. atbilst statusam sociālā dzīvokļa piešķiršanai.  
                        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. sociālo dzīvokli Ezeru ielā 3-13, Grāveru pagastā, Aglonas novadā no    
                         2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
18.2.7.Par V.J. iesniegumu. 
 

                           Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts V.J. iesniegums (Nr.1- 11/293), ar   
                 lūgumu piešķirt sociālo istabu, sociālajā dzīvojamā mājā Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. 
                 Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:   
                 V.J. atbilst statusam sociālā dzīvokļa piešķiršanai.  
                       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.J. sociālo dzīvokli Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, sociālajā   
                           dzīvojamā mājā no  2014.gada 12.marta līdz 2014.gada 13.septembrim. 

              2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
                 Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
 

19.§ 
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Par zemes jautājumiem. 
(ziņo A.Streļčs) 

 
A.Streļčs lūdz precizēt 19.36.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. Precizēt 19. § „Par zemes jautājumiem” 19.36.punktu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.1. Par M.L. iesniegumu nekustamā īpašuma „Brūklenes” sadalīšanai Aglonas pagastā.       Saņemts 
M.L. iesniegums (03.03.2014., Nr.421) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 

„Brūklenes” 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 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 „Brūklenes”, kadastra Nr.7642 008 0090 sadalīšanai, atdalot 
atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0102.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Brūklenājs” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 008 0102.  

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. 
 

19.2. Par D.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vita” sadalīšanai Grāveru pagastā. 
  Saņemts D.B. iesniegums (05.03.2014., Nr.4-14/36) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 

„Vita” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu Grāveru 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 „Vita”, kadastra Nr.6058 001 0021 sadalīšanai, atdalot atsevišķi septiņas 
(7) zemes.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Dagne” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 
002 0236. 

3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ave Vita” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:  
6058 001 0115, 6058 001 0116, 6058 002 0240, 6058 003 0098, 6058 003 0099 un 6058 003 0101. 

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. 
 

19.3. Par D.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vita” sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādei 
Grāveru pagastā. 

  Saņemts D.B. iesniegums (05.03.2014., Nr.4-14/36) par viņam piederošā nekustamā īpašuma  
„Vita” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0021 sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi 
Grāveru pagastā. 
Konstatēts: 
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Zemes īpašnieks D. B. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Vita” sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0021 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt 
neapbūvēto zemes gabalu 6,9 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 „Vita” Aglonas novada Grāveru pagastā sadalei, īpašnieks D. B., personas 
kods. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0021 
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. 
 

19.4. Par A.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 Saņemts A.B. iesniegums (19.02.2014., Nr.362) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
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 A. B., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 9,2 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0159 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. 

 
19.5. Par ZS Gurķīši iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

Saņemts ZS Gurķīši īpašnieka V.B. iesniegums (06.03.2014. Nr.457) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Aglonas pagastā. 
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Gurķīši, reģ. Nr.41501023189, adrese: Mazie Bernāni, Aglonas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0063 un 
uz  zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0070, Aglonas pagastā. 

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

3. 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. 

 
 

19.6. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar P.A. Kastuļinas pagastā. 
Saņemts P.A. iesniegums (07.03.2014., Nr.467) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
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Konstatēts: 
 Ar P. A. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 6072 001 0070 un 6072 001 0182 iznomāšanu līdz 05.12.2016. P.A. atsakās no tālākas zemes 
iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar P. A., personas kods, deklarētā adrese, uz 
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0070 un uz 
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0182. 

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. 

 
19.7. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (07.03.2014. Nr.467-2) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģ. Nr.41501018265, adrese: Kastuļinas pag., Aglonas nov., 
uz pašvaldības zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0070 un uz zemes 
vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0182. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.8 Par I.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 Saņemts I.F. iesniegums (06.03.2014., Nr.463) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības I. F., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 1,1 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0163 Kastuļinas pagastā. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.9. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (07.03.2014. Nr.469) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģ. Nr.41501018265, adrese: Kastuļinas pag., Aglonas nov., 
uz sekojošām pašvaldības zemes vienībām: 
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0121; 
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0225; 
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0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0198; 
2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0190. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
19.10. Par G.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

    Saņemts G.K. iesniegums (07.03.2014., Nr.468) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
Konstatēts: 
    Pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0171 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,6 
ha. Pēc kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 0,35 ha. 
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. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0171 no 0,6 ha uz 0,35 ha. 
2. Piešķirt zemes nomas tiesības G. K., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām pašvaldības zemes 

vienībām: 
0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0171; 
1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0073; 
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0156. 

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

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. 

 
19.11. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar M.P. Grāveru pagastā. 

    Saņemts M.P. iesniegums (12.03.2014., Nr.4-14/47) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
Konstatēts: 
     Ar M. P. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6058 002 0129 iznomāšanu līdz 31.12.2033. M.P. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar M. P., personas kods, deklarētā adrese, uz 
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0129. 

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. 

 
 
 
 

19.12. Par A.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā. 
    Saņemts A.B. iesniegums (12.03.2014., Nr.4-14/44) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 
pašvaldībai piekrītošo zemi Grāveru pagastā.  
Konstatēts: 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības A. B., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 1,4 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0129. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
19.13. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar B.B. Grāveru pagastā. 

Saņemts B.B. iesniegums (12.03.2014., Nr.4-14/45) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
Konstatēts: 
 Ar B. B. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6058 001 2006 iznomāšanu līdz 31.12.2033. B.B. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar B. B., personas kods, deklarētā adrese, uz 1/16 
domājamo daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Saveņu ezers” ar kadastra apzīmējumu 
6058 001 2006. 

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. 

 
19.14. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar T.D. Grāveru pagastā. 

Saņemts T.D. iesniegums (12.03.2014., Nr.4-14/46) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
Konstatēts: 
 Ar T. D. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6058 001 2008 iznomāšanu līdz 31.12.2033. T.D. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar T. D., personas kods, deklarētā adrese, uz 1/70 
domājamo daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jazinkas ezers” ar kadastra apzīmējumu 
6058 001 2008. 

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. 

 
 

19.15. Par ZS Ilzas iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas un Aglonas 
pagastā. 

     Saņemts ZS Ilzas īpašnieka J.G. iesniegums (11.03.2014. Nr.502) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas un Aglonas pagastā. 
    Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 



Aglonas novada domes 28.03.2014. sēdes protokols Nr.7                                               - 21 - 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ilzas, reģ. Nr.41501019063, adrese: Priežmale, Kastuļinas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0031 
Kastuļinas pagastā un uz  zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0618, 
Aglonas pagastā. 

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

3. 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. 

 
19.16. Par S.L. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

 Saņemts S.L. iesniegums (11.03.2014., Nr.501) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
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 S. L., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 5,3 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0143. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
19.17. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar V.S. Kastuļinas pagastā. 

Saņemts V.S. iesniegums (11.03.2014., Nr.499) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
Konstatēts: 
 Ar V. S. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6072 005 0203 iznomāšanu līdz 01.10.2017. V.S. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar V. S., deklarētā adrese, uz pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0203 Kastuļinas 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. 
 
 
 
 

19.18. Par O.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas līguma izmaiņām Kastuļinas pagastā. 
 Saņemts O.S. iesniegums (11.03.2014., Nr.498) par iznomātās pašvaldības zemes platības samazināšanu 
Kastuļinas pagastā.  
  Ar O. S. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6072 005 0247, Kastuļinas pagastā līdz 27.03.2019.. O.S. lūdz samazināt zemes 
iznomājamo platību uz 0,8 ha. 
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: 
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1. Veikt izmaiņas ar O.S., personas kods, deklarētā adrese, 27.03.2009. noslēgtajā lauku apvidus 
zemes nomas līgumā, samazinot iznomāto platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 
005 0247 uz 0,8 ha. 

2. Noslēgt vienošanos par izmaiņām lauku apvidus 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. 
 

19.19. Par I.K. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. 
Saņemts I.K. iesniegums (13.03.2014., Nr.542) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 
pagarināšanu Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
  Ar I.K. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 2,7 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6072 008 0140,iznomāšanu Kastuļinas pagastā līdz 24.04.2014.. I.K. lūdz 
pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem. 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.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. Veikt izmaiņas ar I. K., personas kods, deklarētā adrese, 24.04.2007. noslēgtajā lauku apvidus zemes 
nomas līgumā. 

1.1.  Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2009.gada 24.aprīli un ir spēkā līdz 2024.gada 30.aprīlim.” 

2. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām lauku apvidus 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. 
 

19.20. Par I.K. iesniegumu nomas līguma pagarināšanai uz valsts rezerves zemi Kastuļinas pagastā. 
Saņemts I.K. iesniegums (13.03.2014., Nr.543) par iepriekš noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu uz 
valsts rezerves zemi Kastuļinas pagastā. 
Konstatēts: 
  Ar I.K. noslēgts zemes nomas līgums uz valsts rezerves zemi 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 008 
0144,iznomāšanu Kastuļinas pagastā līdz 27.03.2014.. I.K. lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības 
termiņu uz 10 gadiem. 
Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta 
pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 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 I. K., personas kods, deklarētā adrese, uz valsts rezerves fondā nodoto 
zemes vienību 1,48 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6072 008 0144, Kastuļinas 
pagastā. 

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

3. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par līguma izbeigšanu vienpusējā kārtā, ja ar likumu tiek noteikta 
zemes piekritība konkrētai valsts institūcijai. 

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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19.21. Par R.M. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Kastuļinas pagastā. 
    Saņemts R.M. iesniegums (11.03.2014., Nr.504) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Kastuļinas 
pagastā. 
Ar R. M. līdz 27.10.2014. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības 2,95 ha kopplatībā iznomāšanu. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0046 atrodas 
R.M. piederošs ēku īpašums „Oļi”, kadastra Nr.6072 507 0046, reģistrēts 04.11.2009. Preiļu zemesgrāmatas 
nodalījumā ar Nr.100000456935. 
 R.M. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 
4.daļas 3.punkta prasībām, 
 
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. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,95 ha kopplatībā ar kadastra 
apzīmējumu 6072 007 0046, Kastuļinas pagastā. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0046 piešķirt jaunu nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Oļi”. 

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. 
 

19.22. Par S.O. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Grāveru pagastā. 
 Saņemts S.O. pilnvarotās personas V.O. iesniegums (28.02.2014., Nr.418) par noslēgtā zemes nomas līguma 
pagarināšanu.  
Konstatēts: 
Aglonas novada dome 12.03.2013. noslēgusi zemes nomas līgumu ar zemes īpašnieci S. O. par zemes platības 
0,4 ha iznomāšanu pašvaldībai piederošo Grāveru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai. Līguma 
darbības termiņš 31.12.2013., līgumā noteiktā nomas maksa 63,20LVL gadā (t.i. 90,29EUR). 
 
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. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S.O., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz 0,4 ha platību no 
viņai piederošās zemes vienības   
    „Bruņinieki”, kadastra apzīmējums 6058 004 0002, Grāveru pagastā  pašvaldībai piederošo Grāveru   
     ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai. 
2.Noslēgt nomas līgumu uz 1 gadu ar gada nomas maksu 90,29 EUR gadā. 
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. 

 
19.23. Par J.M. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 

    Saņemts J.M. iesniegums (14.03.2014., Nr.463) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
Konstatēts: 
Pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0361 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 5,5 ha. 
Pēc kadastrālās kartes datiem zemes vienības platība sastāda 5,2 ha. 
     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. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0361 no 5,5 ha uz 5,2 ha. 
2. Piešķirt zemes nomas tiesības J. M., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 5,2 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0361 Kastuļinas pagastā. 
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3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes kadastrālās 
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. 

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. 
 

19.24. Par A.G. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 Saņemts A.G. iesniegums (20.03.2014., Nr.616) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
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 A. G., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 3,0 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0154 Kastuļinas pagastā. 

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

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

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.25. Par V.S. iesniegumu zemes nomas līguma papildināšanai Aglonas pagastā.   
    Saņemts V.S. iesniegums (17.03.2014., Nr.583) par zemes nomas līguma papildināšanu. 
  Konstatēts: 
Ar V.S. 31.05.2010.  noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 7642 004 0554, Aglonas pagastā līdz 31.05.2015., zemes lietošanas mērķis – 
lauksaimnieciskā darbība. V.S. lūdz papildināt noslēgto nomas līgumu, ietverot nomnieka tiesības veikt apbūvi. 
Atbilstoši spēkā esošajam Aglonas novada teritorijas plānojumam, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 
004 0554, atrodas Aglonas ciemā savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā. 
 

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. Veikt izmaiņas, ar V. S., personas kods, adrese, Aglonas nov., 31.05.2010. noslēgtajā zemes 
nomas līgumā, papildinot līgumu, ietverot nomnieka tiesības veikt apbūvi uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7642 004 0554. 

2. Noslēgt vienošanos par izmaiņām 31.05.2010. 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. 

19.26. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar R.M. Aglonas pagastā. 
Saņemts R.M. iesniegums (24.03.2014., Nr.635) par zemes nomas līguma pārtraukšanu. 
Konstatēts: 
 Ar R.M. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 7642 001 0061 iznomāšanu līdz 31.05.2017. R.M. atsakās no tālākas zemes iznomāšanas. 
 
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. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar R.M., personas kods, deklarētā adrese, uz 
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0061. 

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. 

 
19.27. Par L.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 Saņemts L.B. iesniegums (24.03.2014., Nr.634) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
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piekrītošo zemi Aglonas pagastā.  
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 L. B., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 1,1 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0061 Aglonas pagastā. 

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

3. 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. 
 

19.28. Par E.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 Saņemts E.S. iesniegums (11.03.2014., Nr.500) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.  
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 E. S., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību 1,0 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0203 Kastuļinas pagastā. 

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

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

19.29. Par nekustamā īpašuma „Asariņi” atsavināšanu Grāveru pagastā. 
Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 27.03.2013. lēmumu Nr.12.6. ”Par S.L. iesniegumu atsavināšanas procesa 
uzsākšanai nekustamajam īpašumam Grāveru pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0075. 
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Asariņi”, kadastra Nr.6058 005 
0075 , sastāvošs no 1 zemes vienības 2,66 ha kopplatībā.  
Nekustamais īpašums reģistrēts 10.12.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 7969), 
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 S. L. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. 
Zemes nomnieks saskaņā ar 04.12.2012. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir S.L.. 
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam, 
atsavināšanas ierosinātājs – S.L. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. 
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Latio”, reģistrācijas Nr.41703000843. Nekustamā īpašuma 
tirgus vērtība noteikta 4 000,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus apmaksāja 
nomnieks. 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi ir 153,26 EUR, noformēšanas izdevumi 42,68 EUR ( kadastra izziņa – 
7,11 EUR, kancelejas nodeva - 35,57EUR), kopā 195,94 EUR. 
  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: 
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1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Asariņi”, kadastra Nr.6058 005 0075, nosakot 

atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 4 196,00 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit seši 

euro, 0 centi). 
3. Piedāvāt S.L., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 

objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas 
paziņojuma saņemšanas. 

4. Nosūtīt S.L. 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. 
 

19.30. Par nekustamā īpašuma „Biserlauki” atsavināšanu Šķeltovas pagastā. 
Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 27.11.2013. lēmumu Nr.8.9. ”Par V.S. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai 
nekustamajam īpašumam „Biseri”Šķeltovas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai 
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 005 0541, 6094 005 0543. 
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Biserlauki”, kadastra Nr.6094 005 
0383 , sastāvošs no 2 zemes vienībām 4,8 ha kopplatībā.  
Nekustamais īpašums reģistrēts 20.02.2014. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0053 0412), 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu. 
Zemes vienības nav apbūvētas. 
Zemes nomnieks saskaņā ar 12.07.2013. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir V.S.. 
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam, 
atsavināšanas ierosinātājs – V.S. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. 
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Latio”, reģistrācijas Nr.41703000843. Nekustamā īpašuma 
tirgus vērtība noteikta 3 900,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus apmaksāja 
nomnieks. 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi ir 153,26 EUR, noformēšanas izdevumi 42,68 EUR ( kadastra izziņa – 
7,11 EUR, kancelejas nodeva - 35,57EUR), kopā 195,94 EUR. 
  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, 
 
No balsošanas sevi atstādina deputāte L.Solima. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics, A.Dimpers, 
A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Biserlauki”, kadastra Nr.6094 005 0383, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 4 096,00 (četri tūkstoši deviņdesmit seši euro, 0 centi). 
3. Piedāvāt V.S., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 

objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas 
paziņojuma saņemšanas. 

4. Nosūtīt V.S. 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. 
 

19.31. Par nekustamā īpašuma „Salni” atsavināšanu Kastuļinas pagastā. 
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Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 27.11.2013. lēmumu Nr.8.8. ”Par V.P. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai 
nekustamajam īpašumam „Salni”Kastuļinas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai 
piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0148, 6072 008 0156. 
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Salni”, kadastra Nr.6072 008 0156 
, sastāvošs no 2 zemes vienībām 6,0 ha kopplatībā.  
Nekustamais īpašums reģistrēts 29.01.2014. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 9753), 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu. 
Zemes vienības nav apbūvētas. 
Zemes nomnieks saskaņā ar 12.07.2013. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir VP.. 
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam, 
atsavināšanas ierosinātājs – V.P. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. 
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Latio”, reģistrācijas Nr.41703000843. Nekustamā īpašuma 
tirgus vērtība noteikta 3 500,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus apmaksāja 
nomnieks. 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi ir 153,26 EUR, noformēšanas izdevumi 42,68 EUR ( kadastra izziņa – 
7,11 EUR, kancelejas nodeva - 35,57EUR), kopā 195,94 EUR. 
  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 „Salni”, kadastra Nr.6072 008 0156, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 3 696,00 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro, 0 
centi). 

3. Piedāvāt V.P., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 
objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no atsavināšanas 
paziņojuma saņemšanas. 

4. Nosūtīt V.P. 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. 
 

19.32. Par A.Ž. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ostrava” sadalīšanai Aglonas pagastā. 
 Saņemts A.Ž. iesniegums (20.03.2014., Nr.621) par viņam piederošā nekustamā īpašuma 

„Ostrava” 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,  un  uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ostrava”, kadastra Nr.7642 004 0136 sadalīšanai, atdalot atsevišķi 
zemes vienību 41,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0019.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Kazimirovka” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 007 0019. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0019, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 
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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. 
 

19.33. Par J.V. iesniegumu krūmu izciršanai nekustamajā īpašumā „Lapsiņkalns” Aglonas pagastā. 
   Saņemts J.V. iesniegums (21.03.2014., Nr.624) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu novākšanai no 
lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Lapsiņkalns”, kadastra apzīmējums 76420110102, 
Aglonas pagastā. 
   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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības 
„Lapsiņkalns” ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0102 Aglonas pagastā, zemes īpašnieks: J. V., personas 
kods. 

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. 
 

19.34. Par L.V. iesniegumu krūmu izciršanai nekustamajā īpašumā „Džungļi” Aglonas pagastā. 
   Saņemts L.V. iesniegums (21.03.2014., Nr.625) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu novākšanai no 
lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Džungļi”, kadastra apzīmējums 76420110140, 
Aglonas pagastā. 
   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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības 
„Džungļi” ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0140 Aglonas pagastā, zemes īpašnieks: L.V., personas 
kods. 

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. 
 

19.35. Par adrešu piešķiršanu. 
   Sakarā ar  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 noteikumu 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”10.punktam, 
 

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 adreses sekojošām Aglonas novadā esošajām ēkām: 
Pagasts Ēkas kadastra 

apzīmējums Adrese 

Aglonas 76420040003018, 
76420040003019 

Somersētas iela 36A, Aglona, Aglonas pag., 
Aglonas nov. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
19.36. Par VZD iesniegumu „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā esošajām zemes 
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vienībām”. 
     Saņemts VZD iesniegums (19.02.2014., Nr.354) „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā 
esošajām zemes vienībām”. 
Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/215, sagatavots 18.02.2014.) 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 3.punktu, 25.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. Izbeigt lietošanas tiesības N.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību „Jaunā iela 1” 
Šķeltovas pagastā 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0194. 

1.1. Piedāvāt N.I.,slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma 
pieņemšanas brīža. 

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

2. Izbeigt lietošanas tiesības V.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību „Zilkalnes” 
Šķeltovas pagastā 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0065. 

2.1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0065 no 4,0 ha uz 3,1 ha. 
2.2. Piedāvāt V.M.,slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas brīža. 
2.3. 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. 

20.§ 
Par zivju nozveju. 

(ziņo A.Bartuša) 
20.1. Par A.N.  iesniegumu. 
Izskatot A.N., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 519) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar A.N., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Dubuļu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 

20.2. Par S.P.  iesniegumu. 
Izskatot S. P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 522) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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.” 
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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. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar S.P., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Dubuļu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.3. Par V.S. iesniegumu. 
Izskatot V.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 527) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.S., personas kod ,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.4. Par V.D. iesniegumu. 
Izskatot V.D., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 526) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.D., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 

20.5. Par J.P. iesniegumu. 
Izskatot J.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 528) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 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. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.P., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 
nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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. 
 
20.6. Par P.P. iesniegumu. 
Izskatot P.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 523) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar P.P., personas kods,  dzīves vieta,  par 

zivju nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 

20.7. Par J.F. iesniegumu. 
Izskatot J.F., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 525) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.F., personas kods,  dzīves vieta,  par 

zivju nozveju Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.8. Par V.P.  iesniegumu. 
Izskatot V.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 529) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.P., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
20.9. Par I.F. iesniegumu. 
Izskatot I.F., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 524) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m un 
vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar I.F., personas kods,  dzīves vieta „Fadinki”, 
Kastuļinas pag., Aglonas nov.,  par zivju nozveju Užuņu    
    ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu. 

    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. 
 

20.10. Par P.B. iesniegumu. 
Izskatot P.B., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2014., Nr. 521) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m,  
pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar P.B., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.11. Par I.B. iesniegumu. 
Izskatot I.B., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 17.03.2014., Nr. 576) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar I.B., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 

 
20.12. Par G.J. iesniegumu. 
Izskatot G.J., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.03.2014., Nr. 568) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m un 
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vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar G.J., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu  un vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas 
garumu 

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. 
 

20.13. Par  vienošanos. 
 Izskatot O.K., V.O., V.P., N.S., S.S. vienošanos (kancelejā reģistrēts 11.03.2014., Nr. 4-14/43) par zvejas limita 
neizmantošanu, zvejas limita sadali un zivju nozveju pašpatēriņam 2014.gadā privātajā Sakovas  ezerā ar zivju 
tīklu 30 m garu par labu J.J. p.k., dzīves vieta (adrese). Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz 15.12.1998.  
MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 
 
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 par  zvejas limita  izmantošanu: 
1.1.  J.J.,  personas kods,  dzīves adrese,  2014.gadam ar zivju tīklu 30 m Sakovas ezerā.  

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. 
 

20.14. Par J. N. iesniegumu. 
Izskatot J.N., personas kods,  dzīves adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 05.03.2014., Nr. 4-14/37) par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.N., personas kods, dzīves adrese,  par 

zivju nozveju Aksenovas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 

20.15. Par M. L. iesniegumu. 
Izskatot M.L., personas kods,  dzīves adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 05.03.2014., Nr. 4-14/38) par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Aksenovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu,  pamatojoties uz 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 
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību.” 
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. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar M.L., personas kods, dzīves adrese,  par zivju 

nozveju Aksenovas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 

20.16. Par R. R. iesniegumu. 
Izskatot R.R., personas kods,  dzīves adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.03.2014., Nr. 4-14/40) par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar R.R., personas kods,  dzīves adrese,  par zivju 
nozveju Jazinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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. 
 

20.17. Par V. V. iesniegumu. 
Izskatot V.V., personas kods,  dzīves adrese,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.03.2014., Nr. 4-14/41)  par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.V., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 
nozveju Jazinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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. 
 

20.18. Par V. P. iesniegumu. 
Izskatot V.P., personas kods,  dzīves vieta,  iesniegumu (kancelejā reģistrēts 06.03.2014., Nr. 4-14/42)  par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.P., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 
nozveju Jazinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  Rēzeknē, 
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas. 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

20.19.  Par V.K. iesniegumu. 
Izskatot V.K., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.03.2014., Nr. 506) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 30 m garu zivju 
tīklu, pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.K., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Kustaru ezerā ar vienu 30 m garu zivju tīklu. 
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. 

 

20.20.  Par J. J.  iesniegumu. 
Izskatot J.J., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.03.2014., Nr. 506) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 30 m garu zivju 
tīklu, pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.J., personas kods,  dzīves vieta, par zivju nozveju 

Kustaru ezerā ar vienu 30 m garu zivju tīklu. 
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. 
 

20.21. Par G.S.  iesniegumu. 
 Izskatot  G.S.,  personas kods,  dzīves adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 10.03.2014., Nr. 480) par 
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 
30 m, pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar G.S.,  personas kods,  dzīves adrese, par zivju 
nozveju Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 
 

20.22. Par A.S.  iesniegumu. 
 Izskatot  A.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 10.03.2014., Nr. 479) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m, 
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pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar A.S.,  personas kods,  dzīves vieta,  par zivju nozveju 
Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam. 

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. 
 

    20.23. Par M.S. iesniegumu. 
Izskatot M.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.03.2014., Nr. 439) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar M.S., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Dubuļu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  
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. 

 

20.24. Par M.S. iesniegumu. 
Izskatot M.S., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.03.2014., Nr. 438) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar M.S., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Dubuļu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  
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. 
 
20.25. Par J.P. iesniegumu. 
Izskatot J.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.03.2014., Nr. 441 par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
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A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.P., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Karašu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  
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. 
 

20.26. Par J.P. iesniegumu. 
Izskatot J. P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.03.2014., Nr. 442 par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.P., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Karašu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  
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. 
 

20.27. Par  vienošanos. 
Izskatot A.K., A.B., J.B., A.B., A.P., M.R, M.F., E.E., vienošanos (kancelejā reģistrēts 18.03.2014., Nr. 4-14/50) 
par zvejas limita neizmantošanu, zvejas limita sadali un zivju nozveju pašpatēriņam 2014.gadā privātajā Zosnas 
ezerā ar zivju tīklu 30 m un vienu zivju murdu par labu A.K.. Pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz 
15.12.1998.  MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 
 
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 par  zvejas limitu  izmantošanu: 
1.1  A.K.,  personas kods,  dzīves vieta,  2014.gadam ar zivju tīklu 30 m un vienu zivju murdu 

Zosnas ezerā; 
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. 
 

20.28. Par J.Č. iesniegumu. 
Izskatot J. Č., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 18.03.2014., Nr. 602) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J. Č., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Užuņu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 



Aglonas novada domes 28.03.2014. sēdes protokols Nr.7                                               - 38 - 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
20.29. Par P.Č.  iesniegumu. 
Izskatot P.Č., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 18.03.2014., Nr. 601) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar P.Č., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.  
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. 
 

20.30. Par J.J.  iesniegumu. 
Izskatot J.J., personas kods,  dzīves adrese, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.03.2014., Nr. 630) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.J., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.31. Par N.V.  iesniegumu. 
Izskatot N.V., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.03.2014., Nr. 652) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Geraņimovas Ilzas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju 
tīklu 30 m garu,  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar N.V., personas kods,  dzīves vieta,  par zivju 

nozveju Geraņimovas Ilzas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 
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. 
 
20.32. Par P.Š.  iesniegumu. 
Izskatot P. Š., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.03.2014., Nr. 660) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu un vienu zivju murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu un  pamatojoties uz 30.11.2009. MK 
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 
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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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar P. Š., personas kods,  dzīves vieta ,  par zivju 

nozveju Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu un vienu zivju 
murdu  ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu. 

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. 
 
20.33. Par P.M.  iesniegumu. 
Izskatot P.M., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.03.2014., Nr. 659) par lūgumu 
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Aksenovas  ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m 
garu un  pamatojoties uz 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar P.M., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 

nozveju Aksenovas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu. 
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. 
 

24.§ 
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar O.Sipovičas ĢĀP. 

(ziņo P.Bekišs) 
 

 2014. gada 25. februārī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 399) no 
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša un iesniegums (reģistrēts ar Nr. 400) no Olgas Sipovičas ĢĀP ar 
lūgumu slēgt neapdzīvojamo telpu, pēc adreses Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, 
nomas līgumu ar Olgas Sipovičas ĢĀP reģ. nr., Olgas Sipovičas personā par telpu izmantošanu ģimenes ārsta 
pakalpojumu sniegšanai Aglonas novadā .  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu 3.punktu, 21.panta 1.daļu 11.p. b.daļas, 
Aglonas novada domes kārtību Nr.3 „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem” 3.1. 
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. No 2014.gada 1.aprīļa noslēgt nedzīvojamo telpu Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagastā, 
Aglonas novadā (platība – 11,4 kv.m.) nomas līgumu ar Olgas Sipovičas ĢĀP ģimenes ārsta 
pakalpojumu sniegšanai uz 12 gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu 0,21 Euro par 1 kv. m mēnesī t. sk. PVN, kopēja līguma summa par 
telpām 2,39 Euro mēnesī.  

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
25.§ 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar S.Antonova ĢĀP. 
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(ziņo P.Bekišs) 
 2014. gada 24. februārī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 382) no 
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša un iesniegums (reģistrēts ar Nr. 379) no Sergeja Antonova ĢĀP 
ar lūgumu slēgt neapdzīvojamo telpu, pēc adreses Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, 
nomas līgumu ar Sergeja Antonova ĢĀP reģ. nr., Sergeja Antonova personā par telpu izmantošanu ģimenes 
ārsta pakalpojumu sniegšanai Aglonas novadā .  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu 3.punktu, 21.panta 1.daļu 11.p. b.daļas, 
Aglonas novada domes kārtību Nr.3 „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem” 3.1. 
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. No 2014.gada 1.aprīļa noslēgt nedzīvojamo telpu Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas 
pagastā, Aglonas novadā (platība – 11,6 kv.m.) nomas līgumu ar Sergeja Antonova ĢĀP 
ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai uz 12 gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu 0,21 Euro par 1 kv. m mēnesī t. sk. PVN, kopēja līguma summa par 
telpām 2,44 Euro mēnesī.  

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

26.§ 
Par Latgales Kultūras centra izdevniecības iesniegumu. 

(ziņo I.Poga) 
 2014. gada 6. februārī Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. 269) no Latgales 
Kultūras centra izdevniecības vadītāja ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 100,- Euro apmērā, sakarā ar to, ka  
Latgales Kultūras centra izdevniecība paredzējusi izdot F.Trasuna fabulu krājumu izcilā valstsvīra un priestera 
Franča Trasuna 150 gadu jubilejā.  

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

 
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. Atteikt piešķirt līdzfinansējumu Latgales Kultūras centra izdevniecībai F.Trasuna fabulu 
krājumu izdošanai. 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

27.§ 
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 finanšu nodaļa. 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, nodokļu 
parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 
mantiniekiem piedzīt nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.  
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā 
īpašuma nodokļu parādus, ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēš pašvaldība. Aglonas novada finanšu nodaļa 
konstatē, ka zemāk minētās personas – nodokļu maksātāji - ir miruši, izdevumā „Latvijas Vēstnesis” nav 
publicēti sludinājumi par šo personu atstātā mantojuma atklāšanos, līdz ar to Aglonas novada pašvaldība nav 
pieteikusies kā kreditors uz atstāto mantojumu. Minētajām personām nav reģistrēti citi nekustamie īpašumi 
Latvijas Republikā, nav reģistrēti transportlīdzekļi CSDD, personas nav individuālo uzņēmumu, zemnieka vai 
zvejnieka saimniecību īpašnieki, nav reģistrētas komercreģistrā kā individuālie komersanti. Līdz ar to 
pašvaldībai nav lietderīgi griezties pie notāra kā kreditoram lai izsludinātu šo personu mantojuma atklāšanos 
Notariāta likuma 293., 294.pantu kārtībā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka minēto fizisko personu parādus no mantiniekiem piedzīt nav 
iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami. 
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Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta trešo un ceturto 
daļu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 

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

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

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

Nokavējuma 
nauda 

Nosaukums, pagasts 

1. Irina Ivanova 1932.  105,66 0 Šķeltova 
2. Valērijs Ivanovs 1961. 11,35 0 Šķeltova 
3. Uarijs Andrejevs 1942. 223,22 154,26 Šķeltova 
4. Tatjana Ivanova 1920. 53,97 30,98 Šķeltova 
5. Viktors Kairo 1943. 153,58 52,58 Šķeltova 
6. Janīna Kuzmina 1936. 140,59 91,30 Šķeltova 
7. Varvara Mihailova 1913. 163,10 78,75 Šķeltova 
8. Ivans Prusaks 1936. 200,61 131,61 Šķeltova 
9.  Peteris Bižāns 1924. 226,34 109,82 Šķeltova 
KOPĀ:                                                                           1278,42 649,30    1927,72 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
Pamatojoties uz Aglonas novada domes Finanšu nodaļas nolikumu, nekustamā īpašuma administrēšanu veic 
Aglonas novada 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 30,15 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 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, J.Butēvics, 
A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu kopsummā EUR    
    30,15, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu personām saskaņā ar pievienoto pielikumu. 
Pielikums 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

23.§ 
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Siera klubs”. 

(ziņo I.Gražule) 
 

Biedrība „Siera klubs”  organizē novadu konkursu „Siera saldā torte”. Latgales konkursa daļa notiks 2014.gada 
7.jūnijā Aglonā, lauku mājā „Upenīte”. Konkursa rezultātā tiks popularizēta Latvijā ražotā siera izmantošana 
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konditorijas izstrādājumu gatavošanā, izstrādātas jaunas receptes, apkopota un prezentēta  novada siera toršu 
cepēju pieredze. Biedrība „Siera klubs” lūdz Aglonas novadam finansiālu atbalstu 500 EUR apmērā pasākuma 
organizēšanai un balvu fondam. Biedrība pievieno arī savus līdzekļus. Ieguvums Aglonas novadam: publicitāte 
Latvijas mērogā, novada jauno un esošo mājražotāju atbalsts. 
 
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 biedrībai „Siera klubs” 300 EUR konkursa „Siera saldā torte” organizēšanai Aglonā   
     no UAC budžeta. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 

21.§ 
Par projektu „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. 

(ziņo D.Vanags) 
 

2014.gada 7. martā tika saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (reģ. nr. 476) 
par projekta Nr. KPFI-15.2/219 īstenošanu.  

Projekta ietvaros 2013.gada 10. decembrī Aglonas internātvidusskola, parakstīja līgumu ar VARAM un 
Vides investīciju fondu, par KPFI projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana” realizāciju. 2013.gada 27.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss „Aglonas 
internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi”.  

2014.gada 28.februārī Aglonas novada domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu 
procedūru, pamatojoties uz to, ka neviens no pretendentiem neatbilst konkursa nolikuma, finanšu piedāvājuma 
un tehniskā piedāvājuma prasībām. 

  Pamatojoties uz Aglonas internātviduskolas direktora un projekta iesniedzēja D.Vanaga iesniegumā 
izteiktu, ka KPFI projekts līdz sī gada 30.jūnijam nav realizējams un pamatojoteis uz līguma par projekta 
„Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.2/219 
īstenošanu vispārīgiem noteikumiem un 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. Atcelt Aglonas novada domes lēmumu no 2013.gada 21. augusta (protokola Nr.17.&2.) „Par 
projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
īstenošanu”. 

2. Projekta iesniedzēja atbildīgai personai Aglonas internātvidusskolas direktoram D.Vanagam 
sagatāvot un nosūtīt ierosinājumu izbeigt līgumu Vides investiciju fondam un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Aglonas novada domes Finanšu nodaļai  pēc Vides investīciju fonda paziņojuma veikt atbalsta 
summas atmaksu.  

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

22.§ 
Par  profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā. 

(ziņo I.Poga ) 
 

22.1. Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona”   
         nodošanu Aglonas novada pašvaldībai. 
 

Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegtais lēmumprojekts: 
Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības izstrādāto Vīziju, kurā paredzēts kompleksi risināt profesionālās izglītības 
jautājumus, sagatavojot darba tirgum nepieciešamos speciālistus, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2., 4., 6.,10. , 21.panta pirmās daļas  17. un 27. punktu,  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 
1. punktu, kā arī  saskaņā ar profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam  
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Aglonas novada dome nolemj: 
1. Lūgt Izglītības un Zinātnes ministriju nodot valsts profesionālās izglītības iestādes – Viduslatgales profesionālās 

vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu „Jaunaglona” Aglonas novada pašvaldības padotībā ar 
2014.gada 1.septembri, nodrošinot turpmāku profesionālās izglītības programmu īstenošanu. 

2. Piedāvāt slēgt līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās izglītības  
programmu īstenošanu, līgumā paredzot, ka  Izglītības un zinātnes ministrija: 

2.1.sākot ar 2015.gada 1.janvāri 2015. gadam piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
 samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši izglītojamo  
skaitam Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā  
„Jaunaglona” akreditētās profesionālās izglītības programmās; 
2.2.sākot ar 2015.gada 1.janvāri līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina Viduslatgales  
profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona” profesionālās 
 izglītības programmu īstenošanas izmaksu (izņemot pedagogu darba samaksu un valsts  
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras plānots saņemt kā mērķdotāciju) segšanu  
no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra  
noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 
minimumu uz vienu izglītojamo”; 
2.3. ar 2016.gada 1.janvāri nodrošina pašvaldības profesionālās izglītības iestādes finansēšanu,  
pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē  profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas 
 kārtību. 
3. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju fiksēt Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības programmu 

īstenošanas vietas „Jaunaglona” bilancē esošos kustamos un nekustamo īpašumus pēc stāvokļa uz 2014. gada 1. 
aprīli. 

 
No sēžu zāles iziet deputāti J.Butēvics un I.Reščenko. 
 

Deputāti balso par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegto lēmumprojektu. 
 
Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības izstrādāto Vīziju, kurā paredzēts kompleksi risināt profesionālās 
izglītības jautājumus, sagatavojot darba tirgum nepieciešamos speciālistus, pamatojoties uz likuma „ Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 6.,10. , 21.panta pirmās daļas  17. un 27. punktu,  Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1. punktu, kā arī  saskaņā ar profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam  
 
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: 
 

1. Lūgt Izglītības un Zinātnes ministriju nodot valsts profesionālās izglītības iestādes – Viduslatgales 
profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu „Jaunaglona” Aglonas novada 
pašvaldības padotībā ar 2014.gada 1.septembri, nodrošinot turpmāku profesionālās izglītības 
programmu īstenošanu. 

2. Piedāvāt slēgt līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās izglītības  
programmu īstenošanu, līgumā paredzot, ka  Izglītības un zinātnes ministrija: 

2.1.sākot ar 2015.gada 1.janvāri 2015. gadam piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
 samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši izglītojamo  
skaitam Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā  
„Jaunaglona” akreditētās profesionālās izglītības programmās; 
2.2.sākot ar 2015.gada 1.janvāri līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina Viduslatgales  
profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona” profesionālās 
 izglītības programmu īstenošanas izmaksu (izņemot pedagogu darba samaksu un valsts  
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras plānots saņemt kā mērķdotāciju) segšanu  
no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra  
noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 
 minimumu uz vienu izglītojamo”; 
2.3. ar 2016.gada 1.janvāri nodrošina pašvaldības profesionālās izglītības iestādes finansēšanu,  
pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē  profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas 
 kārtību. 
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3. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju fiksēt Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības 
programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona” bilancē esošos kustamos un nekustamo īpašumus 
pēc stāvokļa uz 2014. gada 1. aprīli. 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

22.2. Par vēstules Izglītības un zinātnes ministrijai projektu.        
                                            
Pamatojoties uz sagatavoto vēstules projektu Izglītības un zinātnes ministrijai, 
 

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: 
 

       1.Nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.       
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

28.§ 
Par deputāta izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 

komitejā. 
(ziņo I.Poga) 

 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas izvirzītais priekšlikums: 
 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Aglonas novada domes deputātu Osvaldu Šatilovu darbam Latvijas Pašvaldību savienības 
Veselības un sociālo jautājumu komitejā. 

 
Deputāts O.Šatilovs noņem savu kandidatūru. 
 
Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka nav obligāti deleģēt deputātu darbam LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejā 
 
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko. 
 
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. Nedeleģēt Aglonas novada domes deputātu darbam Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un 
sociālo jautājumu komitejā. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
29.§ 

Par Artura Gražuļa dāvinājumu BSAC „Somerseta”. 
(ziņo I.Klindžāne) 

Izskatot Artura Gražuļa, dzīvojoša Kalnu ielā 12, Aglonā, Aglonas novadā, 2014.gada 5.marta iesniegumu, 
reģistrēts 05.03.2014. ar Nr. 449, par dāvinājumu BSAC „Somerseta”, konstatēts: 

(1) saskaņā ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem (nodošanas – pieņemšanas akts Nr.1 
(23.11.2010); pavadzīmes Nr. 16 un 17 (15.12.2010); nodošanas – pieņemšanas akts Nr. 2 
(13.12.2010.); pavadzīme Nr. 20 (13.12.2010.) konstatēts, ka Arturs Gražulis nodevis BSAC 
„Somerseta” vadītājai Inārai Ukinai bezatlīdzības lietošanā datortehniku par kopējo summu Ls 658,99; 
mēbeles un paklājus par kopējo summu Ls 1710,00 Ls.  

(2) Saskaņā ar pavadzīmi Nr. 18 (15.11.2010.) Arturs Gražulis nodevis par atlīdzību lietotas mēbeles, 
saņemot 659,00 ar pārskaitījumu no Aglonas novada domes 2010.gada 9.decembrī (maksājuma 
uzdevums Nr. 6394). 

(3) Dāvinājuma līgumi netika noslēgti, nodošanas – pieņemšanas aktos nav minēts dāvinājuma izlietošanas 
mērķis. 
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Aglonas novada domē 2014.gada 24.janvārī tika apstiprināti noteikumi „Par finanšu līdzekļu vai mantas 
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā”, kuros paredzēta ziedojumu un 
dāvinājumu pieņemšanas kārtība, kā arī dāvinājuma parauglīguma forma. Ņemot vērā to, ka šie noteikumi 
nedarbojās 2010.gadā, kad tika pieņemts ziedojums, balstīties uz tiem, pieņemot lēmumu nevar. Kārtība, kā un 
kādos gadījumos var atprasīt dāvinājumu bija jāparedz dāvinājuma līgumā, kurš šajā gadījumā netika noslēgts. 
 

Dāvinātās materiālās vērtības ir iegrāmatotas BSAC „Somerseta” inventāra sarakstos, to bilances vērtība 
sastāda EUR 3100,42.  
 

Iesniedzējs uzrāda iesniegumā tikai tās vērtības, kas tika dāvinātas, strīda par mēbelēm par vērtību 659,- nav, tās 
paliek pašvaldībai. 
 

LR Civillikums paredz iespēju atprasīt dāvinājumu gadījumos, ja apdāvinātais izturas ar necieņu pret dāvinātāju 
vai arī ja dāvinājums netiek izlietots noteiktajam mērķim. Šajā gadījumā dāvinājuma izlietošanas mērķis nav 
ticis norādīts nevienā dokumentā. 
 

Šobrīd Aglonas novadā spēkā esošie noteikumi „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā” ne arī citi spēkā esošie normatīvie akti neparedz iespēju 
saņemto dāvinājumu nodot kādas privātpersonas rīcībā, tādēļ pašvaldība šajā situācijā var lemt tikai par 
ziedojuma atgriešanu dāvinātājam Arturam Gražulim. 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, O.Šatilovs. 
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
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. Atgriezt Arturam Gražulim Aglonas novada pašvaldības iestādei BSAC „Somerseta” ziedotās 
mantas saskaņā ar pavadzīmēm Nr. 16 un 17 (15.12.2010); Nr. 20 (13.12.2010.), sastādot 
nodošanas – pieņemšanas aktu. 

2. Izslēgt ziedotās materiālās vērtības no Aglonas novada pašvaldības inventāra sarakstiem, 
pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
30.§ 

Par deputāta I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. 
(ziņo I.Reščenko) 

 
Deputāta I.Reščenko iesniegtais lēmumprojekts: 

Ņemot vērā ka Aglonas novada dome nolēma centralizēt visu iestāžu iepirkumus un balstoties uz 
iepriekšējo perioda darba apjomu(iepirkumi projektu vajadzībām, saimnieciskās darbības nodrošināšana 
Aglonas novada struktūrvienībām) iepirkuma speciālista noslogojums pārsniedz domes noteikto pusslodzi un 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" 21. un 26. pantiem 
Aglonas novada dome nolemj: 

1. Atcelt Aglonas novada domes 08.01.2014. apstiprinātos amatu sarakstos (domes lēmums,   
   protokols Nr.2, &1)  sekojošo amata limju skaitu 0,5: 

 
2. Astiprināt sekojošo amata likmju skaitu no 2014.g.1.aprīļa: 
 

       
Deputāti balso par I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. 

3323 01 Vakance Mēneša 500 711,44 0,5 250 355,72 3000 4269
01.100/ 

1001
Iepirkuma 
speciālists

01.01.-
31.12.

3323 01 Vakance Mēneša 500 711,44 1 500 711,44 4000 5691
01.100/ 

1001
Iepirkuma 
speciālists

01.04.-
31.12.
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No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Butēvics. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 4 (H.Streiķe, O.Šatilovs, 
A.Dimpers, A.Girss); atturas – 1 (L.Solima), neapstiprina I.Reščenko iesniegto lēmumprojektu. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.§ 
Par R.L. iesniegumu (19.03.2014., Nr.612). 

(ziņo V.Dimpers) 
      Aglonas novada domē saņemts R. L. iesniegums (19.03.2014., Nr.612), kurā lūdz palīdzēt jautājuma 
risināšanā par klaiņojošo suņu radītajiem zaudējumiem mājsaimniecībai. 
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 
   1.Informēt R.L., ka Aglonas novada domei ir noslēgts līgums ar SIA „ Labiekārtošana-D”   
      par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu suņu patversmē un, ka novadā tiks   
      organizēti  reidi klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. 
 
Debatēs piedalās: I.Maļuhina, I.Reščenko, A.Girss, S.Mežiniece. 
 
I.Reščenko – šādā jautājumā nevajag domes lēmumu, darba kārtībā ir jāsniedz atbilde iesnieguma iesniedzējai 
R.L.  
I.Reščenko - ir jāizstrādā pašvaldības saistošie noteikumi par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu. 

 
32.§ 

Par Latvijas Tautas sporta asociācijas vēstuli. 
(ziņo I.Poga) 

    2014.gada 7.februārī Aglonas novada Sporta skola saņēma Latvijas Tautas sporta 
asociācijas vēstuli Nr.1-10/02. Temats: par Aglonas novada iestāšanos Latvijas Tautas sporta asociācijā (LTSA). 

    LTSA galvenais mērķis ir aktivizēt tautas sporta attīstību, sniedz novadiem palīdzību 
dažādu sacensību organizēšanā, nolikumu izstrādāšanā. Asociācija piedāvā dažādas lekcijas, piemēram, 
nūjošana, veselības vingrošana. 

    Vienā no sēdēm O.Komars ziņoja par LTSA piedāvājumiem un iestāšanās iespēju. 
Lēmums par Aglonas novada iestāšanos tika atlikts, jo no LTSA puses netika iesniegta pietiekoši detalizēta 
informācija par iestāšanās kārtību. Joprojām nav zināms dalības maksas apmērs un visu LTSA piedāvāto 
pakalpojumu cenrādis. 2014.gada 5.martā atkārtoti telefoniski tika uzdoti minētie jautājumi, bet atbilde netika 
saņemta, jo asociācijas pārstāvis nevarēja atbildēt, kādus konkrēti labumus gūs mūsu novads stājoties LTSA. 

  Mūsu novadā sistemātiski notiek dažādu sporta veidu sacensības gan bērniem, gan  
pieaugušajiem. Uz doto brīdi ir nozīmēti cilvēki, kuri atbild par katra pagasta sporta dzīvi, kuru pienākumi ir 
organizēt un vadīt sacensības, izstrādāt nolikumus. 

 Vadoties no augstāk minētā, O.Komars uzskata, ka informācijas trūkuma dēļ nevar lemt par 
Aglonas novada iespēju iestāties LTSA sastāvā. Uzskata, ka Aglonas novadam nav nepieciešamība kļūt par 
LTSA biedru. 
 
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: 
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1. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas novads nestāsies Latvijas Tautas sporta asociācijā (LTSA). 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

34.§ 
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

     (ziņo H.Streiķe, V.Lielcepure) 
 
34.1. Informācija par kapitālsabiedrībām: SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas     
         Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” un SIA „Cirīšu HES”.   
 
      Novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe informē par saņemtajiem gada pārskatiem no SIA „Preiļu slimnīca”, 
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” un SIA „Cirīšu HES”.  
 
 
      Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure informē par kapitālsabiedrību - SIA „Preiļu slimnīca”, SIA 
„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” un SIA „Cirīšu HES” uzrādīto 
peļņu gada pārskatos.  
 
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 priekšsēdētājas H.Streiķes un Finanšu nodaļas vadītājas   
       V.Lielcepures sniegto informāciju. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

33.§ 
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. 

(ziņo I.Poga) 
 
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē: 
 
„Administrācija un iestādes 
  

Marta mēnesī tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar 
VARAM izteiktajiem precizējumiem, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem tika sagatavoti grozījumi 
Finanšu komitejas nolikumā, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā.  
Izstrādāts jauns Aglonas novada domes administrācijas nolikums; 
 Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumi „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas  metodika 
Aglonas novadā”; 
Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumi „Kases operāciju uzskaites noteikumi”; 
 Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikums; 
Precizēti saistošie noteikumi Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”; 
Precizēti saistošie noteikumi Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. 
VARAM atbilde, ka nepieciešami labojumi, saņemta novembra beigās 2013.g., decembrī un janvārī tika veikta 
arī pašvaldības zemju inventarizācija,  bez tam šogad - pēc Valsts kontroles prasībām bija jāveic papildus meža 
zemju inventarizācija, tāpēc šie noteikumi ir sagatavoti uz kārtējo sēdi martā, arī pagājušajā mēnesī tika 
sagatavoti un apstiprināti 8 dažādi noteikumi un nolikumi, fiziski nav iepējams paveikt visu vienlaicīgi, jo 
noteikumu izstrādāšanā piedalās arī jurists, kuram ir arī bija liels darbu apjoms, gan pie latu pārejas uz eiro 
noteikumu pielāgošanas, gan pie jauna nolikuma izstrādes, gan amatu sarakstos paredzēto izmaiņu veikšanas. 
 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu BSAC “Somerseta” darbiniekiem 
     Pamatojoties uz Aglonas novada domes 03.01.2014.pieņemto lēmumu (protokola  Nr.1&1.) no 2014.gada 
01.marta likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību- Bērnu sociālā atbalsta centru ”Somerseta” un saskaņā 
ar Latvijas Republikas Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punkts ”tiek samazināts darbinieku skaits”  tika 
brīdināti  BSAC „Somerseta” darbinieki  par darba līguma uzteikumu ar 2014.gada 01.martu. Pielikumā darba 
līguma uzteikumam tika pieveinotas esošās vakances Aglonas novada pašvaldības iestādēs. Darbinieki iepazinās 
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ar darba līguma uzteikumiem un piedāvātajām vakancēm, ko apliecināja ar parakstu un datumu. 
    Darbiniekiem pēc atbrīvošanas tika izmaksāta neizmantotā atvaļinājuma kompensācija par nostrādāto laika 
posmu un pamatojoties uz Aglonas novada domes nolikumu „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”  50.p un 
50.2.p. 50.3.p. izmaksāts atlaišanas pabalsts. 
     Darbiniekiem tika piedāvātas pašvaldībā esošās vakances, taču kopējā sarakstā netika iekļautas vakances, 
kam nepieciešamas specifiskas iemaņas, zināšanas, izglītība jomās, kuras nav saistītas ar atbrīvotajiem 
darbiniekiem.   
 

Finanses 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piešķīra finansējumu pašvaldības pasākumam „Priežmalas 
pamatskolas jumta nomaiņa” 15000,00 eiro, līdz 28.02.2014.  ir parakstīts līgums ar VARAM, tika veikta tirgus 
izpēte par iespējamo būvdarbu veicēju. 
 

Ir iesniegts projekts par kapitālsabiedrības „Cirīšu HES” peļņas sadali, kopsapulce pieņems lēmumu 16.aprīlī. 
 

Tiek izskatīts jautājums par projekta Nr. 13-03-LL12-L413202-000006 „SAC „Aglona” radošo darbnīcu ēkas 
vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi” realizācijas iespējām, ņemot vērā Lauku atbalsta 
dienesta sniegto informāciju, vēstulē 14.03.2014. Nr.03.6-11/14/377 par piešķirto finansējumu, projekta 
iesniegumā pieļaujamā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 5063.68, tā kā jumta seguma nomaiņa nav 
atliekama sava nolietojuma dēļ, par iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu tiek gatavots lēmumprojekts, kuru 
skatīsim komitejās, par pieņemto lēmumu informēsum LAD. 
 

Projekti 
 

Turpinās darbs ar šādiem iepirkumiem: 
 

Iepirkums AND 2013/22/KPFI – Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana 27. decembris 2013.  
 

Iepirkums AND 2013/22/KPFI – Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana. Iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām. 
 

Iepirkums AND 2013/21/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā. 
Pieteicās 10 pretendenti, bija pieņemts lēmums, kuru IUB pārsūdzēja 2 pretendenti, šobrīd ir iesniegti materiāli 
IUB izvērtēšanai, lai pieņemtu lēmumu tālākai rīcībai, iespējami divi varianti, vai nu IUB atzīst par pareizu 
pieņemto iepirkumu komisijas lēmumu, vai arī pieprasa otrreizēju pretendentu vērtēšanu. 
Pārsūdzēšana beigusies, pieņemts lēmums. 
  

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma 
attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros 2014. gada 
martā tika organizēts Aglonas novada 10 skolēnu brauciens uz Baltkrieviju. 
 

AND/2014/01/BC „Dalības nodrošināšana starptautiskajā tūrisma izstādē „Otdih bez granic. Leto 2014 ” 
2014.gada 4.-6.aprīlī Sanktpēterburgā (Krievijā) projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana 
Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros” 
izsludināts 17. februārī 2014. g., lēmums tika pieņemts 3.martā. 
 

Izsludināti iepirkumi: 
 

AND/2014/02 Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i Sociālās aprūpes centram „Aglona”. 
 

AND-2014/04/ BC- „Apmācības brauciena organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu 
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA 
CUISINE) ietvaros” pieņemts lēmums. 
 

AND/2014/03 „Aglona snovada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana sdarbi 2014.gada vasaras sezonā”, 
pieņemts lēmums. 
 

Veiktas tirgus izpētes par ūdens atdzelzošanas iekārtas remontu, par apsardzes un ugunsdrošības 
pakalpojumiem, tiek gatavoti līgumi. 
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Komunālās un tehniskās lietas 
 

Ir panākta vienošanās ar Latvijas Propāna gāzi, kura pārņēma gāzes piegādes funkciju savā pārziņā. Tika lauzti 
noslēgtie līgumi ar iedzīvotājiem par gāzes piegādi. 
 

Tiek kārtota Jaunaglonas ūdens saimniecība, ūdenstorņa dokumentācija, reģistrācija uz Aglonas novada domes 
vārda. Tika izstrādātas monitoringa programmas, pašlaik ir veikta saskaņošana. 
 

Uzsākti remontdarbi sporta hallē. 
 

Brāļu kapu un pludmales teritoriju sakopšana. 
 

Sākās pavasara sakopšanas darbi visā teritorijā. 
 
Debatēs piedalās: A.Girss, I.Reščenko. 

 
 

        Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes nolikums”     
19.9.apakšpunktu: 
 
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. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto lēmumu, 
laika posmā no 26.02.2014.g.,  izpildes gaitu. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.16:00. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 3.aprīlī. 


