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 SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 

2014.gada 25.aprīlī                                                                                                              Nr.8 
 

Sēde sasaukta plkst.13:00 
 

Sēdi atklāj plkst.13:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 
 

Protokolē – Inese Rutka 
 

Piedalās –  
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Juris Butēvics,  
                                                           Lolita Solima, Andris Girss, Aleksandrs Dimpers,  
                                                           Feoktists Pušņakovs, Vadims Krimans,  
                                                           Igors Reščenko (no plkst.14:10). 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga, 
                                                                     Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                                     juriste I.Klindžāne, 
                                                                     UAC konsultante A.Bartuša, 
                                                                     zemes ierīkotājs A.Streļčs, 
                                                                     Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, 
                                                                     transporta nodaļas vadītājs D.Zukuls, 
                                                                     SAC „Aglona” direkrore V.Gribuška, 
                                                                     KC metodiskā darbiniece D.Anina. 
 

Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Par Aglonas novada domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
2. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu. (ziņo V.Lielcepure, I.Klindžāne) 
3. Par saistošajiem noteikumiem „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-

2016.gadā”. (ziņo A.Bartuša) 
4. Par iepirkuma izsludināšanu projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, 

Karašu un Saviņu ezeros”. (ziņo A.Bartuša) 
5. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 

5.1.Pabalsti. 
5.2.Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

6. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
7. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
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8. Par pašvaldības mežaudžu inventarizācijai piešķiramo līdzekļu plānošanu. (ziņo V.Lielcepure) 
9. Par Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Poga) 
10. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par transportlīdzekļa iegādi. (ziņo D.Zukuls) 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo A.Buiniča, P.Bekišs). 
12. Par LAD projektu SAC „Aglona”. (ziņo V.Gribuška) 
13. Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops” MsWindows 

Office akadēmisko licenču iegādei. (ziņo V.Lielcepure) 
14. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu  domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo O.Šatilovs) 
15. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo 

I.Poga)  
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

 
Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 25.04.2014. iesniegums (lietvedībā reģ. 
25.04.2014., Nr.988), kurā tiek informēts, ka šī gada 25.aprīlī 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 aicina deputātus balsot par to, ka D.Aniņa veiks domes sēdes video 
filmēšanu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut D.Aninai veikt domes sēdes video filmēšanu. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 

 

 7 iesniegumi. (Pie 6.p. Par zivju nozveju) (ziņo A.Bartuša)  
 14 jautājumi. (Pie 7.p. Par zemes jautājumiem) (ziņo A.Streļčs) 
 Par novada domes priekšsēdētājas H.Streiķes iesniegumu (reģ.24.04.2014., Nr.954) (Pie 

14.p. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai H.Streiķei) (ziņo 
I.Klindžāne) 

 Par bērnu un jauniešu nometnes organizēšanu. (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija) (ziņo I.Klindžāne) 

 Informācija par SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulci. (Pie 16.p. Dažādi jautājumi, 
iesniegumi un informācija) (ziņo H.Streiķe)    
 

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

1. Par Aglonas novada domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure) 
2. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu. (ziņo V.Lielcepure, I.Klindžāne) 
3. Par saistošajiem noteikumiem „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 

2014.-2016.gadā”. (ziņo A.Bartuša) 
4. Par iepirkuma izsludināšanu projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas 

novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”. (ziņo A.Bartuša) 
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5. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica) 
5.1.Pabalsti. 
5.2.Iesniegumi un dažādi jautājumi. 

6. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša) 
7. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs) 
8. Par pašvaldības mežaudžu inventarizācijai piešķiramo līdzekļu plānošanu. (ziņo 

V.Lielcepure) 
9. Par Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Poga) 
10. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par transportlīdzekļa iegādi. 

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

A.Buiniča, P.Bekišs). 
12. Par LAD projektu SAC „Aglona”. (ziņo V.Gribuška) 
13. Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC 

„Strops”MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei. (ziņo V.Lielcepure) 
14. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo 

I.Klindžāne) 
15. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu 

izpildi. (ziņo I.Poga)  
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.  

16.1. Par bērnu un jauniešu nometnes organizēšanu. (ziņo I.Klindžāne) 
      16.2. Informācija par SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulci. (ziņo H.Streiķe)    

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
1.§ 

Par Aglonas novada domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 
     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. 
un 36.pantu, MK 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 
Aglonas novada domes „Nolikumu par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas 2013.gada pārskatu; 
2. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas 2013.gada pārskatu; 
3. Apstiprināt Aglonas novada domes konsolidēto 2013.gada pārskatu; 
4. Apstiprināt vadības ziņojumu par Aglonas novada domes 2013.gada pārskatu. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 
Par SIA „Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu. 

 (ziņo I.Klindžāne) 
 

Sagatavotie lēmumprojekti: 
 
Finanšu komitejā skatītais lēmumprojekts: 
 
       Izskatot SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumus (28.03.2014. reģ.Nr. 708) par  finansējumu ārstniecības 
aparatūras iegādei, projektu īstenošanai un dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai, 
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Aglonas novada dome NOLEMJ: 
1. Atteikt SIA „Preiļu slimnīca” piešķirt finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei, projektu 

īstenošanai un dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai, jo Aglonas novada domes 2014.gadam 
apstiprinātajā budžetā (24.01.2014.prot.Nr.3, &3) izdevumi šiem mērķiem nav ieplānoti. 

 
Precizēts lēmumprojekts: 

 
Izskatot jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, 2014.gada 3.janvāra vēstulēm:  
par dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanu Nr. 1.1.-18/2; par finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 
Nr. 1.1.-18/3; par pašvaldību līdzfinansējumu Nr. 1.1.-18/4 (reģistrētas 28.03.2014. Nr. 708), konstatēts: 
     (1) SIA “Preiļu slimnīca” lūdz:  
 1) Apmaksāt ar dzemdību nodaļas darbību radušos zaudējumus atbilstoši Aglonas novada                  
                  domes kapitāldaļām - EUR 2902,65 apmērā; 

2) Piešķirt finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 2014.gadā; 
3) Piešķirt līdzfinansējumu EUR 22 858,44 apmērā sakarā ar kapitālsabiedrības piedalīšanos    
    KPFI IV kārtā ar trim projektu pieteikumiem (poliklīnikas ēka, slimnīcas vecais korpuss,   
    slimnīcas jaunais korpuss). 

(2) Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 – uzsākt 
Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.  

(3) Sakarā ar augstāk minēto domes lēmumu, Aglonas novada pašvaldība uzsākusi darbības, kas 
saistītas ar pašvaldībai piederošo kapitāldaļu SIA “Preiļu slimnīca” atsavināšanu un nav ieinteresēta 
ieguldīt līdzekļus SIA “Preiļu slimnīca”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt līdzfinansējumu sakarā ar piedalīšanos KPFI 
projekta IV kārtā. 

2. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt  finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 
2014.gadā. 

3. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam apmaksāt ar dzemdību nodaļas darbību radušos zaudējumus. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
Deputāti balso par precizēto lēmumprojektu. 
 
Izskatot jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, 2014.gada 3.janvāra 
vēstulēm:  par dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanu Nr. 1.1.-18/2; par finansējumu 
ārstniecības aparatūras iegādei Nr. 1.1.-18/3; par pašvaldību līdzfinansējumu Nr. 1.1.-18/4 
(reģistrētas 28.03.2014. Nr. 708), konstatēts: 
     (1) SIA “Preiļu slimnīca” lūdz:  
 1) Apmaksāt ar dzemdību nodaļas darbību radušos zaudējumus atbilstoši Aglonas novada                  
                  domes kapitāldaļām - EUR 2902,65 apmērā; 

2) Piešķirt finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 2014.gadā; 
3) Piešķirt līdzfinansējumu EUR 22 858,44 apmērā sakarā ar kapitālsabiedrības piedalīšanos    
    KPFI IV kārtā ar trim projektu pieteikumiem (poliklīnikas ēka, slimnīcas vecais korpuss,   
    slimnīcas jaunais korpuss). 

(4) Aglonas novada dome 2012.gada 29.maijā pieņēmusi lēmumu, protokols Nr. 8 § 17 – uzsākt 
Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.  

(5) Sakarā ar augstāk minēto domes lēmumu, Aglonas novada pašvaldība uzsākusi darbības, 
kas saistītas ar pašvaldībai piederošo kapitāldaļu SIA “Preiļu slimnīca” atsavināšanu un nav 
ieinteresēta ieguldīt līdzekļus SIA “Preiļu slimnīca”. 

 

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

1. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt līdzfinansējumu sakarā ar 
piedalīšanos KPFI projekta IV kārtā. 

2. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt finansējumu ārstniecības 
aparatūras iegādei 2014.gadā. 

3. Atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam apmaksāt ar dzemdību nodaļas darbību 
radušos zaudējumus. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
3.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-
2016.gadā”. 
(ziņo A.Bartuša) 

 
      Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā tiek organizēta licencētā 
makšķerēšana Jidausa ezerā. Kā arī, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi un radītu labvēlīgus 
apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. 
 Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā veicama licencētās 
amatierzvejas - makšķerēšanas, arī licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas ieviešana 
un kontrole, kā arī izstrādājams konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikums. 
 Licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā organizes SIA „Baltijas pērle" saskaņā ar 2013.gadā 
apstiprinātajiem Jidausa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Aglonas novada 
domes 2014.gada 4.februāra Nr.0605  pilnvarojuma līgumu.  
        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 1. 
daļas 1.punktu, MK noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība”, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-2016.gadā”. (saistošie noteikumi - Pielikumā) 

2.  Apstiprināt Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-2016.gadā” paskaidrojuma rakstu. 

3. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas 
organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām ne vēlāk kā mēnesi pirms 
licencētās makšķerēšanas sākuma publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, un Aglonas 
novada informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis”. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
4.§ 

Par iepirkuma izsludināšanu projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas 
novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”. 

(ziņo A.Bartuša) 
 

Atbilstoši Zivju fonda  2014. gada 27. marta padomes lēmumam  (protokols nr.155, 3. 
punkts) par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada domei 5785,13 EUR apjomā projekta „Zivju 
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” īstenošanai, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās kārtas 
Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā” projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un 
Saviņu ezeros” izsludināt  iepirkuma procedūru: 

1.1. Līdaku mazuļu iegāde. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 
Par sociālajiem jautājumiem. 

(ziņo Ā.Perševica) 
 

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

1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu:   
EUR 1061,15. (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).  
 

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

 
5.2.1. Par O.V. iesniegumu. 
 

               Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/291 no        
        12.03.2014.) no O.V. deklarētā dzīves vieta, par  vienreizējo sociālo pabalstu. 
 
        Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
              Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības   
        pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,  
 

Aglonas novada dome nolemj:  
 

1. Piešķirt O.V. vienreizējo sociālo pabalstu EUR 142,29 apmērā. 
2. Piešķirt O.V. pabalstu ārkārtas situācijā EUR 250.00 apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas 

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

             Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs, V.Lielcepure. 
 
 
          V.Krimana priekšlikums ir piešķirt ugunsgrēka gadījumā EUR 569,15 no līdzekļiem neparedzētiem   
          gadījumiem. 
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                Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 
                  Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās   
           palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. punktu,  

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

1. Piešķirt O.V. vienreizējo sociālo pabalstu EUR 142,29 apmērā. 
2. Piešķirt O.V. pabalstu ārkārtas situācijā EUR 569,15 apmērā no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

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

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/357 no   
           03.04.2014.) no J.D., deklarētā dzīves vieta, par vienreizējo  sociālo pabalstu. 
 
           Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
                   Pamatojoties uz "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 9.panta 1.daļu un   
            Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem   
            Aglonas novadā” 3.1.punktu, 
  

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,      
   J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Atteikt J.D. vienreizējo sociālo pabalstu, jo deklarētā dzīvesvieta nav Aglonas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

                  Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/391 no   
        07.04.2014.) no Br.D. deklarētā dzīves vieta, 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 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,      
   J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
 
1. Piešķirt Br.D. vienreizējo sociālo pabalstu EUR 142,29 apmērā. 
2. Piešķirt Br.D. pabalstu ārkārtas situācijā EUR 569,15 apmērā no līdzekļiem 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
5.2.4. Par G.U. iesniegumu. 
 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/ 358 no   
      03.04.2014.) no G.U., deklarētā dzīves vieta, pagarināt īres līgumu  Kastuļinas pagasta  sociālajā 
dzīvojamā mājā. 
                Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu   
      izīrēšanu Aglonas novadā”, 
 

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

1. Pagarināt G.U. īres līgumu  sociālajā dzīvoklī Kastuļinas pagasta  sociālajā   
            dzīvojamā mājā no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.novembrim.  
      2.   Piedāvāt G.U. iesniegt iesniegumu par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.2.5. Par Br.D. iesniegumu. 
 

                Aglonas novada Sociālajā dienestā tika  iesniegts Br.D. iesniegums (Nr.1-11/392),   
         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:   
        Br.D. atbilst statusam uzņemšanai rindā uz dzīvojamo platību un uz dzīvojamās platības   
        piešķiršanu.  
 
         Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

           Pamatojoties uz  likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", 
 

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 
1. Uzņemt Br.D. rindā uz dzīvojamo platību. 

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

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
 
 
 
 
 

6.§ 
Par zivju nozveju. 

(ziņo A.Bartuša) 
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6.1. Par Č.P.  iesniegumu. 
 
Izskatot Č.P., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 03.04.2014., Nr. 768) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam 
ar zivju tīklu 50 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 ūdeņos”,  2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta MK not. 
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību.” 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Ciriša ezerā pašpatēriņam ar zivju tīklu 50 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. 

 
6.2. Par A.R.  iesniegumu. 
 
Izskatot A.R., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 09.04.2014., Nr. 807) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Ciriša ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam 
ar zivju tīklu 50 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 ūdeņos”,  2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta MK not. 
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību.” 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Ciriša ezerā pašpatēriņam ar zivju tīklu 50 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. 

 
 
 
 

6.3. Par V.Z.  iesniegumu. 
 
Izskatot V.Z, personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 02.04.2014., Nr. 757) 
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 
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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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Užuņu ezerā 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. 

 
6.4. Par I.O.  iesniegumu. 
 
Izskatot I.O., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.04.2014., Nr. 856) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Dubuļu  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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

zivju nozveju Dubuļu ezerā 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. 
 
6.5. Par M.Z.  iesniegumu. 
 
Izskatot M.Z., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.04.2014., Nr. 865) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Aksenavas 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 ūdeņos”,  2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta MK not. 
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību.” 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar M.Z., personas kods,  dzīves vieta, par 
zivju nozveju Aksenavas ezerā 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. 
 

6.6. Par A.V. iesniegumu. 
 
Izskatot A.V., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.04.2014., Nr. 864) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Aksenavas  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 ūdeņos”,  2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 2009.gada 11. augusta MK not. 
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību.” 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

zivju nozveju Aksenavas ezerā 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. 
 
6.7. Par V. R. iesniegumu. 
 
Izskatot V.R., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 14.04.2014., Nr. 4-
14/54) 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar V.R., personas kods,  dzīves vieta,  
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. 
 
6.8. Par F. R. iesniegumu. 
 
Izskatot F.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 08.04.2014., Nr. 4-
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14/53) 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar F.R., 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. 

 
6.9. Par Č.V. iesniegumu. 

 

Izskatot Č.V., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014., Nr. 956) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar Č.V., personas kods,  dzīves vieta, par zivju 
nozveju Karašu ezerā 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. 
 
6.10. Par I.V. iesniegumu. 

 
Izskatot I.V., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014., Nr. 955) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Biešona ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam ar zivju tīklu 30 m garu 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar I.V., personas kods,  dzīves vieta, par 
zivju nozveju Biešonu ezerā 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. 
 
6.11. Par M.L. iesniegumu. 

 
Izskatot M.L., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014., Nr. 951) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam Terehovas ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam ar 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

par zivju nozveju Terehovas ezerā pašpatēriņam ar 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. 
 
 
 
 
6.12. Par A.Ž.  iesniegumu. 
 
Izskatot  A.Ž.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014. Nr. 950 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam  ar zivju tīklu 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar A.Ž.,  personas kods,  dzīves vieta,  
par zivju nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk 
kā 30 m lielu sētas garumu pašpatēriņam 
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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. 

 
6.13. Par J.S.  iesniegumu. 
 
Izskatot  J.S.,  personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014. Nr. 949) 
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014.gadam  Ciriša  ezerā zivju nozvejai 
pašpatēriņam  ar zivju tīklu 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2014. gadam ar J.S.,  personas kods,  dzīves vieta,  
par zivju nozveju Ciriša  ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu  ne vairāk 
kā 30 m lielu sētas garumu 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. 
 
 
 
 
6.14. Par A.L. iesniegumu. 

 
Izskatot A.L., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 24.04.2014., Nr. 948) 
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,  
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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

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



Aglonas novada domes 25.04.2014. sēdes protokols Nr.8                                               - 15 - 

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. 

 
6.15. Par J.T. iesniegumu. 

 
Izskatot J.T., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.04.2014., Nr. 984) 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

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

  zivju nozveju Geraņimovas Ilzas ezerā 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. 
 
 
 
 
 
 

7.§ 
Par zemes jautājumiem.  

(ziņo A.Streļčs) 
 

7.1.Par V.S. iesniegumu zemes nomas līguma papildināšanai. 
 

   Saņemts V.S. iesniegums (17.03.2014., Nr.583) par zemes nomas līguma papildināšanu. 
 Izskatot iesniegumu atkārtoti, 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, paredzot 
nomniekam 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 28.03.2014. lēmumā Nr.19.25. (sēdes protokols Nr.7) nolēmusi- veikt 
izmaiņas 31.05.2010. gada zemes nomas līgumā, papildinot līgumu, ietverot nomnieka tiesības veikt 
apbūvi uz iznomātās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0554.   
  Sagatavojot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā, ir konstatēta sekojoša kļūda 
pieņemtajā lēmumā:  
- pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu”. Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 
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privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. Savukārt, likuma 
22.panta trešā daļa nosaka  -  „Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst 
iznomāt tikai tajā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā”, taču augstāk minētais zemes gabals nav reģistrēts zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
Atbilstoši „Administratīvā procesa likuma” 84.pantam, Aglonas novada domes 28.03.2014. lēmums 
Nr.19.25. (sēdes protokols Nr.7)uzskatāms par prettiesisku. 
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 86.panta otrās daļas 1.punktu un 
likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 22.panta trešo daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Aglonas novada domes 28.03.2014. lēmumu Nr.19.25. (sēdes protokols Nr.7) „Par V.S. 

iesniegumu zemes nomas līguma papildināšanai Aglonas pagastā”. 
2. Atteikt V.S., personas kods, adrese, veikt izmaiņas, 31.05.2010. noslēgtajā zemes nomas 

līgumā, paredzot nomniekam tiesības veikt apbūvi uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7642 004 0554. 

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. 
 

7.2. Par J.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
 

 Saņemts J.K. iesniegums (01.04.2014., Nr.743) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 
pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.K., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0151 Šķeltovas 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. 

 
7.3. Par O.S. iesniegumu krūmu izciršanai nekustamajā īpašumā „Baroni” Kastuļinas pagastā. 

 
   Saņemts O.S. iesniegums (27.03.2014., Nr.694) par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu 
novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Baroni”, kadastra 
apzīmējums 6072 005 0339, Kastuļinas 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Neiebilst pret koku un krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz 
zemes vienības „Baroni”, kadastra apzīmējums 6072 005 0339, Kastuļinas pagastā, zemes 
īpašnieks: O.S., 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. 
 

7.4. Par D.G.G. iesniegumu nekustamā īpašuma „Liepnas” sadalīšanai Aglonas pagastā. 
 

        Saņemts D.G.G.  pilnvarotās personas I.S. iesniegums (27.03.2014., Nr.699) par  nekustamā 
īpašuma „Liepnas” sadalīšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu un jaunu 
nosaukumu 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Liepnas”, kadastra Nr.7642 006 0068 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi četras (4) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7642 006 0114, 7642 010 
0118, 7642 007 0071, 7642 007 0089.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Akmenspēdas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 006 0114, 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). 

3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Vējapuķes” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 010 0118. 

4. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Saulespriedes” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 007 0071, 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). 

5. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ziedupļavas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7642 007 0089. 

6. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 
7. 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. 
 

7.5. Par O.R. iesniegumu rezerves fonda zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

Saņemts O.R. iesniegums (11.04.2014., Nr.2905) par nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā uz 
rezerves fondā nodoto zemi. 
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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt zemes nomas tiesības O.R. , personas kods, deklarētā adrese, uz rezerves fondā 
nodoto zemes vienību 2,6 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 010 0181, 
Aglonas pagastā. 

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

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

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

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.6. Par ZS Stivriņi iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas 
pagastā. 

 
Saņemts ZS Stivriņi īpašnieka Ē.S. iesniegums (11.04.2014. Nr.860) par pašvaldības zemes nomas 
tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Stivriņi, reģ. Nr.45901001896, adrese: Kastuļinas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 
002 0073. 

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. 
 

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

 
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.S. iesniegums (11.04.2014. Nr.861) par pašvaldības zemes nomas 
tiesību piešķiršanu Kastuļinas un Grāveru pagastā. 
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģ. Nr.41501018265, adrese: Kastuļinas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 1,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 
001 0162 Kastuļinas pagastā. 

2. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģ. Nr.41501018265, adrese: Kastuļinas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienībām: 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 
001 0127 un 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0132 Grāveru pagastā. 

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. 
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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. 
 

7.8. Par G.S. iesniegumu izpērkamās zemes vērtības samazināšanai Kastuļinas pagastā. 
 

        Saņemts G.S. pilnvarotās personas Z.S. iesniegums (11.04.2014., Nr.859) par izpērkamās 
zemes vērtības samazināšanai nekustamajam īpašumam „Vasiļi” Kastuļinas pagastā. 
Zemes lietotājs – G.S. lūdz samazināt izpērkamās zemes vērtību zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6072 005 0312, sakarā ar zemes lietošanu no 1992.gada un darba stāžs 
lauksaimniecībā ir 21 gads.  
Pamatojoties uz LR MK 22.09.2008. noteikumu Nr.787„Samaksas apmēra samazinājuma 
aprēķināšanas kārtība” 6.punktu un pielikuma 2.punktu,   
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Samazināt G.S., personas kods, samaksu izpērkamajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6072 005 0312 par 50 % (piecdesmit pieci procenti) no izpirkšanas 
vērtības.  

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. 
 

7.9.  Par VZD iesniegumu „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes 
vienībām”. 

 
Saņemts VZD iesniegums (25.03.2014., Nr.654) „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā 
esošām zemes vienībām”. 
Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. 
zemes vienības, par kurām bija jāpieņem pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai vai 
zemes nodošanu rezerves zemes fondā, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts 
vai pieņemtais lēmums nav juridiski korekts. 
  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības piekrīt pašvaldībai: 
Administratīvā teritorija, pagasta nosaukums Kadastra apzīmējums 

Grāveru pagasts 6058 001 0061 
Grāveru pagasts 6058 001 0121 
Grāveru pagasts 6058 001 0124 
Grāveru pagasts 6058 001 0135 
Grāveru pagasts 6058 003 0106 
Grāveru pagasts 6058 004 0089 
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Grāveru pagasts 6058 004 0217 
Grāveru pagasts 6058 004 0318 
Grāveru pagasts 6058 004 0340 
Grāveru pagasts 6058 004 0345 
Grāveru pagasts 6058 004 0368 
Grāveru pagasts 6058 004 0399 
Grāveru pagasts 6058 005 0067 
Grāveru pagasts 6058 005 0076 
Grāveru pagasts 6058 005 0088 
Grāveru pagasts 6058 005 0108 
Grāveru pagasts 6058 005 0189 
Grāveru pagasts 6058 005 0203 
Grāveru pagasts 6058 005 0216 
Grāveru pagasts 6058 005 0229 
Grāveru pagasts 6058 006 0011 
Grāveru pagasts 6058 006 0362 
Grāveru pagasts 6058 006 0409 

Kastuļinas pagasts 6072 001 0322 
Kastuļinas pagasts 6072 003 0021 
Kastuļinas pagasts 6072 005 0357 
Kastuļinas pagasts 6072 006 0159 
Kastuļinas pagasts 6072 006 0180 
Kastuļinas pagasts 6072 006 0196 
Kastuļinas pagasts 6072 006 0208 
Aglonas pagasts 7642 002 0060 
Aglonas pagasts 7642 005 0217 
Aglonas pagasts 7642 005 0219 
Aglonas pagasts 7642 006 0133 
Aglonas pagasts 7642 006 0142 
Aglonas pagasts 7642 007 0065 
Aglonas pagasts 7642 010 0228 

Šķeltovas pagasts 6094 002 0133 
Šķeltovas pagasts 6094 002 0140 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0040 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0054 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0067 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0068 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0069 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0112 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0142 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0147 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0175 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0191 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0200 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0202 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0214 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0227 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0230 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0231 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0023 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0037 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0049 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0066 
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Šķeltovas pagasts 6094 004 0069 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0070 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0116 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0121 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0154 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0160 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0207 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0210 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0252 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0253 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0294 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0312 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0315 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0327 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0096 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0132 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0133 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0134 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0135 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0136 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0141 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0146 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0157 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0162 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0163 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0196 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0197 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0198 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0202 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0226 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0245 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0250 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0251 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0252 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0273 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0319 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0358 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0389 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0398 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0407 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0408 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0414 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0466 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0467 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0517 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0524 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0525 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0526 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0540 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0545 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0550 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0554 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0557 
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Šķeltovas pagasts 6094 005 0566 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0591 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0151 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0216 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0229 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0236 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.10. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu. 

 
  Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar dažādu statusu. 
Sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība atšķiras 
no kadastra kartē iezīmētās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās atšķirības robežas, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

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

pagasta nosaukums 
Kadastra apzīmējums Precizētā platība,  

ha 

Grāveru pagasts 6058 004 0345 0,85 
Grāveru pagasts 6058 006 0409 1,03 

Kastuļinas pagasts 6072 003 0021 1,18 
Kastuļinas pagasts 6072 006 0208 1,23 
Aglonas pagasts 7642 005 0217 0,84 
Aglonas pagasts 7642 005 0219 2,15 
Aglonas pagasts 7642 006 0133 1,13 

Šķeltovas pagasts 6094 002 0133 3,52 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0040 1,13 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0054 3,60 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0175 1,95 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0202 5,28 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0227 3,56 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0023 11,66 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0037 5,42 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0116 2,37 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0160 1,76 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0136 1,15 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0157 0,08 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0162 0,58 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0163 1,31 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0196 0,13 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0226 1,37 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0245 1,68 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0252 5,68 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0273 8,75 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0358 2,03 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0389 0,60 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0524 0,26 
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Šķeltovas pagasts 6094 005 0550 1,16 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0554 4,57 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0566 3,49 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0216 0,43 

 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 

7.11. Par S.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

 Saņemts S.B. iesniegums (16.04.2014., Nr.895) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 
pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
     1. Piešķirt zemes nomas tiesības S.B., personas kods,  deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes 
vienību  1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0118 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. 

 
7.12. Par Dz.M. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā. 

 
 Saņemts Dz.M. iesniegums (22.04.2014., Nr.922) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz 
pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības Dz.M., personas kods, deklarētā adrese, pašvaldības 
zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0147 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. 

 
7.13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6094 006 0012 Šķeltovas pagastā. 

 
Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 24.02.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
6094 006 0081 piekrīt pašvaldībai.  
Zemes vienības atradās nekustamā īpašuma „Zīlnieki” sastāvā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, 
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 006 0012, sastāvošam no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0081, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Zīles”. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.14. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6072 008 0007 Kastuļinas pagastā. 

 
Konstatēts: 
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
6072 008 0135 piekrīt pašvaldībai.  
Zemes vienības atradās nekustamā īpašuma „Upenāji” sastāvā. 
      Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6072 008 0007, sastāvošam no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0135, piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Upenes”. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.15. Par A.P. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6058 006 0089 Grāveru pagastā. 

 
    Saņemts A.P. pilnvarotās personas A.A. iesniegums (16.04.2014., Nr.910) par nosaukuma 
piešķiršanu un platības precizēšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 0089 
Grāveru pagastā. 
 Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu 
 un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 
2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt nosaukumu: ”Āži” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6058 006 0089. 
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 
006 0089. 

3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0089 uz 2,5 ha. 
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. 
 

7.16. Par V.G. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei. 
 

Saņemts V.G. pilnvarotās personas A.D. iesniegums (22.04.2014. Nr.923) par nekustamā 
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īpašuma”Bekas” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā. 
Konstatēts: 
Zemes īpašniece lūdz izsniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Bekas” Aglonas pagastā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0040 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar 
mērķi atdalīt zemes gabalu 2,0 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas) tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
 Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bekas” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks 
V.G., personas kods. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 007 
0040 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. 

 
7.17. Par J.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 

 
 Saņemts J.K. iesniegums (22.04.2014., Nr.926) par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu un 
jauna nomas līguma noslēgšanu uz citu pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā.  
Konstatēts: 
 Ar J.K. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 6094 002 0140 iznomāšanu līdz 05.05.2016. J.K. atsakās no tālākas zemes 
iznomāšanas.J.K. lūdz iznomāt daļu no blakus esošās pašvaldības zemes vienības „Staškeviču 
karjers” ar kadastra apzīmējumu 6094 002 3112 lauksaimnieciskai darbībai. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pārtraukt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar J.K., personas kods, 
deklarētā adrese, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6094 002 0140. 

2. Piešķirt zemes nomas tiesības J.K., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz 1,5 
ha platībā no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 002 3112 
Aglonas pagastā. 

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. 

 
7.18. Par ZS Ziemeļi K iesniegumu zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
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Saņemts ZS Ziemeļi K īpašnieka N.P. iesniegums (28.03.2014., Nr.709) par nomas tiesību 
piešķiršanu Šķeltovas pagastā uz pašvaldībai piekrītošām un valsts rezerves fondā nodotām zemēm. 
Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 
6.2 panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģ. Nr.41501024505, adrese: Šķeltovas pag., 
Aglonas nov., uz valsts rezerves fondā nodotām zemes vienībām:  

8,0 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 002 3081,  
5,1 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 003 3148, 
10,9 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 003 0204,  
1,21 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 003 0209, 
0,84 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 005 0204, 
Šķeltovas pagastā. 

2. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ziemeļi K, reģ. Nr.41501024505, adrese: Šķeltovas pag., 
Aglonas nov., uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:  

1,9 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 006 0055,  
0,5 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 005 0143, 
Šķeltovas pagastā. 

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. 

 
7.19. Par VZD iesniegumu „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60940040102”. 

 
Saņemts VZD iesniegums (10.04.2014., Nr.842) „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
60940040102”. 
VZD paziņo  (VZD dokuments Nr.2-04.1-L/447, sagatavots 10.04.2014.), ka kadastra informācijas 
sistēmā ir veiktas izmaiņas par zemes statusu J.J. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
60940040102. Zemes gabals ir reģistrēts ar statusu ”zemes lietojums”, t.i. zemes vienība, uz kuru 
tās pastāvīgajam lietotājam jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības lēmumu. 
Zemes lietotājs – J.J. mirusi 22.04.2010. 
  Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 
1.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
    1.     Izbeigt lietošanas tiesības J.J., personas kods, deklarētā  dzīves vieta, uz zemes vienību   
            Šķeltovas pagastā 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0102. 

2. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0102 piekrīt 
pašvaldībai.  

3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0102 uz 0,61 ha. 
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4. Piedāvāt J.J. mantiniekiem, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 
gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

5. 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. 

 
7.20. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību nodošanu rezerves zemes fondā. 

 
  Saņemts VZD iesniegums (25.03.2014., Nr.654) „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā 
esošām zemes vienībām”. 
Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. 
zemes vienības, par kurām bija jāpieņem pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai vai 
zemes nodošanu rezerves zemes fondā, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts 
vai pieņemtais lēmums nav juridiski korekts. 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 

1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas, pašvaldības lietošanā esošās, zemes vienības:  
Administratīvā teritorija, pagasta 

nosaukums 
Kadastra apzīmējums 

Kastuļinas pagasts 6072 008 0068 
Aglonas pagasts 7642 001 0137 
Aglonas pagasts 7642 002 0063 
Aglonas pagasts 7642 002 0198 
Aglonas pagasts 7642 005 0094 
Aglonas pagasts 7642 006 0153 
Aglonas pagasts 7642 009 0070 
Aglonas pagasts 7642 010 0085 

Šķeltovas pagasts 6094 002 0104 
Šķeltovas pagasts 6094 002 3081 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0204 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0209 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0240 
Šķeltovas pagasts 6094 003 0243 
Šķeltovas pagasts 6094 003 3148 
Šķeltovas pagasts 6094 003 3210 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0156 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0305 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0311 
Šķeltovas pagasts 6094 004 0314 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0204 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0244 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0463 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0480 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0519 
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Šķeltovas pagasts 6094 005 0553 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0559 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0177 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0191 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

7.21. Par VZD iesniegumu „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes 
vienībām”. 

 
  Saņemts VZD iesniegums (25.03.2014., Nr.654) „Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā 
esošām zemes vienībām”. 
Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. 
zemes vienības, par kurām bija jāpieņem pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai vai 
zemes nodošanu rezerves zemes fondā, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts 
vai pieņemtais lēmums nav juridiski korekts. 
 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības piekrīt pašvaldībai: 
 

Administratīvā teritorija, pagasta 
nosaukums 

Kadastra apzīmējums 

Šķeltovas pagasts 6094 005 0147 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0165 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0514 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0179 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0180 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0181 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0246 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0224 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0239 
Šķeltovas pagasts 6094 006 0241 
Grāveru pagasts 6058 004 0385 
Grāveru pagasts 6058 004 0403 
Grāveru pagasts 6058 006 0059 
Grāveru pagasts 6058 006 0381 

 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.22. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu. 
 

  Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar dažādu statusu. 
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Sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība atšķiras 
no kadastra kartē iezīmētās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās atšķirības robežas, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
 

1. Precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām: 
 

Administratīvā teritorija, 
pagasta nosaukums 

Kadastra apzīmējums Precizētā platība,  
ha 

Šķeltovas pagasts 6094 005 0147 3,25 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0179 1,12 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0180 0,70 
Šķeltovas pagasts 6094 005 0246 1,90 
Grāveru pagasts 6058 004 0403 1,10 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.23. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (autoceļu) platību precizēšanu. 

 
  Konstatēts: 
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04/282, sagatavots 24.03.2014.) atlasītos datus no valsts 
kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības zemes vienībām ar dažādu statusu. 
Sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām NĪVKI sistēmas teksta daļā reģistrētā platība atšķiras 
no kadastra kartē iezīmētās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās atšķirības robežas, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Precizēt platību sekojošām pašvaldības zemes vienībām (autoceļiem): 
 

Administratīvā teritorija, 
pagasta nosaukums 

Kadastra apzīmējums Precizētā platība,  
ha 

Aglonas pagasts 76420010197 1,7399 

Aglonas pagasts 76420010227 0,1939 

Aglonas pagasts 76420010277 0,2668 

Aglonas pagasts 76420010285 0,8623 
Aglonas pagasts 76420010289 1,3116 
Aglonas pagasts 76420010293 0,0139 

Aglonas pagasts 76420010300 0,1289 

Aglonas pagasts 76420010301 0,1886 

Aglonas pagasts 76420020150 2,9612 

Aglonas pagasts 76420020188 0,7097 

Aglonas pagasts 76420040446 3,7045 
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Aglonas pagasts 76420040488 0,9452 

Aglonas pagasts 76420040489 0,1244 

Aglonas pagasts 76420040490 0,3815 

Aglonas pagasts 76420040491 0,1296 

Aglonas pagasts 76420040575 0,2918 

Aglonas pagasts 76420040576 0,1338 

Aglonas pagasts 76420040577 0,2702 

Aglonas pagasts 76420040585 0,9807 

Aglonas pagasts 76420040595 0,4938 

Aglonas pagasts 76420040636 0,4138 

Aglonas pagasts 76420050223 0,3654 

Aglonas pagasts 76420050236 1,5527 

Aglonas pagasts 76420060118 1,3211 

Aglonas pagasts 76420070057 0,6397 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.24. Par F.Ž. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vabolīte” sadalīšanai Aglonas pagastā. 
 

   Saņemts F.Ž. iesniegums (24.04.2014., Nr.952) par viņai piederošā nekustamā 
īpašuma „Vabolīte” 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 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vabolīte”, kadastra Nr.7642 011 0160 
sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 011 
0173.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Meža vabolītes” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0173. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0173, mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201). 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
 
 
 

8.§ 
Par pašvaldības mežaudžu inventarizācijai piešķiramo līdzekļu plānošanu. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 

Konstatēts: 
LR „Meža likuma”29.panta 1. daļa nosaka, ka „Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā 
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz 
Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos 
gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju”, atbilstoši novada pašvaldības meža zemju 
inventarizācijas datiem pēc stāvokļa uz 01.12.2013., pašvaldības bilancē apakšgrupā „Meža 
zemes” ieskaitītas 108 zemes vienības kurām nav veikta mežaudzes inventarizācija un nav 
izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns.  
Valsts kontroles darbinieki norādījuši, ka pašvaldībā jābūt izstrādātam un apstiprinātam mežaudžu 
inventarizācijas plānam. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ: 
 
      1.  Apstiprināt sekojošu novada pašvaldības mežaudžu inventarizācijai plānu: 
 

Gads Zemes vienību skaits Meža zemes 
kopplatība (ha) 

Inventarizācijai 
paredzētie līdzekļi 

(EUR) 
2014. 10 45,0 1000,00 
2015. 24 107,0 2140,00 
2016. 24 107,0 2140,00 
2017. 25 108,0 2160,00 
2018. 25 108,0 2160,00 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
9.§ 

Par Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 
(ziņo I.Poga) 

 
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 pašvaldības nolikumu, 

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

 
1. Apstiprināt Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikumu. (Pielikumā) 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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10.§ 
Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par transportlīdzekļa iegādi. 

(ziņo D.Zukuls) 
 

       Saņemts  transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegums (10.04.2014., Nr.823), kurā lūdz 
izskatīt jautājumu par jaunas automašīnas, VAZ 2121 Ņiva, iegādi Aglonas novada ceļu uzturēšanas 
vajadzībām, sakarā ar speciālajam ceļu fondam lietošanā nodotās vieglās automašīnas VAZ 21213 
Ņiva, valsts reģistrācijas Nr. DC 7568, 1997 izlaiduma gads, kārtējo neplānoto spēka pārvada 
remontu un vispārīgo slikto automobiļa tehnisko stāvokli. Automašīna nepieciešama ceļu 
apsekošanai, autoceļu remontdarbu un  ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai.   
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Aglonas novada dome nolemj:     
 
1. Iegādāties vieglo automašīnu Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām.        
2. Finansējums paredzēts no speciālā budžeta (8500-9000 EUR).   
3. Iepirkumu komisijai izstrādāt specifikāciju, veikt iepirkuma procedūru. 
4. Uzdot transporta nodaļas vadītājam Dainim Zukulam veikt automašīnai VAZ 21213 Ņiva, valsts     
    reģistrācijas Nr. DC 7568, ar atsavināšanu saistītās darbības līdz ___________. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Lielcepure, O.Šatilovs. 
 
V.Krimana priekšlikums ir izņemt no sagatavotā lēmumprojekta 4.punktu. 
 
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1., 2. un 3.punktu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ: 
 
1. Iegādāties vieglo automašīnu Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām.        
2. Finansējums paredzēts no speciālā budžeta (8500-9000 EUR).   
3. Iepirkumu komisijai izstrādāt specifikāciju, veikt iepirkuma procedūru. 
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

11.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. 

(ziņo I.Poga) 
 

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 
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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. 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta 
trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 6 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (F.Pušņakovs), 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. Vanda Auzāne 1920. EUR 58,93 EUR 24,64 Grāveru pagasts 
2. Anna Terentjeva 1938. EUR 29,57 EUR 13.44 Grāveru pagasts 
3. Ivans Pavlovs 1937. EUR 14,64 EUR 8,51 Kastuļinas pag. 
4. Veronika Nartiša 1934. EUR 7,11 EUR 0,68 Kastuļinas pag. 
5. Jāzeps Grauba 1937. EUR 49,30 EUR 6,38 Kastuļinas pag. 
6. Brigita Skromāne 1932. EUR 21,34 EUR 11,32 Kastuļinas pag. 
7. Vasilijs Ivanovs 1976. EUR 21,34 EUR 11,32 Kastuļinas pag. 
8. Vaclavs Danilevičs 1940. EUR 106,40 EUR 52,37 Kastuļinas pag. 
9. Lavrentijs Fedotovs 1935. EUR 10,19 EUR 6,26 Kastuļinas pag. 
10. Jāzeps Prusaks 1946. EUR 25,73 EUR 14,44 Kastuļinas pag. 
11. Aleksandrs Bogdanovs 1967. EUR 31,20 EUR 27,43 Kastuļinas pag. 
12. Nikolajs Bogdanovs 1961. EUR 7,11 EUR 2,31 Kastuļinas pag. 
13. Stefanija Kricka 1920. EUR 25,84 EUR 13,87 Kastuļinas pag. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics. 

 
12.§ 

Par LAD projektu SAC „Aglona”. 
(ziņo V.Gribuška) 

 
No sēžu zāles iziet deputāts A.Girss. 
 
Aglonas novada dome 2013. gada 14. jūnijā biedrībai “Preiļu rajona partnerība” iesniedza projekta 
pieteikumu “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma 
nomaiņas darbi”, nepietiekama finansējuma dēļ projekts LAD netika atbalstīts. Sakarā ar papildus 
finansējuma piešķiršanu LAD 2014. gada 14. martā vēstulē Nr.03.6-11/14/377, norādīts, ka projekta 
pieļaujamā attiecināmo izmaksu summa ir 5063, 68 EUR.  
2013.gadā SAC „Aglona” veiksmīgi tika atklātas radošo darbnīcu telpas pensionāriem un personām 
ar īpašām vajadzībām. Esošās telpas atrodas 1982.gadā celtajā ēkā, kuras tehniskajam stāvoklim ir 
vērojami būtiski bojājumi - bojāta jumta kore, bojāts jumta segums, nav lietus ūdens noteku. Visi 
šie jumta bojājumi rada draudus radošo darbnīcu telpām, jo nelabvēlīgos laikapstākļos, telpās rodas 
ūdens sateces, tiek bojāts iekštelpu sienu krāsojums, palielinās mitruma līmenis un veidojas sienas 
pelējums. Tādēļ, lai saglabātu radošo telpu pašreizējo stāvokli un nezaudētu apmeklētājiem vēlmi 
piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, steidzami ir jāveic jumta seguma un  jumta kores nomaiņa, 
lietus ūdens noteku un tekņu uzstādīšanas  būvdarbus.  
 Īstenojot visus nepieciešamos būvdarbus, tiks saglabātas radošo darbnīcu telpas un radīta iespēja 
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apmeklētājiem ilgtspējīgi izmantot radošo darbnīcu telpas. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

       Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

1) Atkārtoti piedalīties Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem.  
 3.Rīcība “Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo 
pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai”projektu konkursā ar projekta iesniegumu “SAC 
“Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi”, ar samazinātu 
finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas 7389,80 EUR, attiecināmās izmaksas – 5063,68 EUR, no 
tām 10 % atbalsta pretendenta finansējums – 506,37 EUR, neattiecināmās izmaksas – 1282,53 EUR, 
Aglonas novada domes līdzfinansējums – 1043,59 EUR.         
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, O.Šatilovs, L.Solima. 
 
Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics. 
 
V.Krimana priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 2.punktu: 
          2. Aglonas novada dome līdzfinansē projektu par kopējo summu  EUR 2832,49 no līdzekļiem   
              neparedzētiem gadījumiem. 
 
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu un V.Krimana priekšlikumu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Atkārtoti piedalīties Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma    
   „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju    
   īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un   
   programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu   
   (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika  
   pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  
   3.Rīcība “Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo   
   pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai”projektu konkursā ar projekta iesniegumu   
   “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas   
   darbi”, ar samazinātu finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas 7389,80 EUR, attiecināmās   
   izmaksas – 5063,68 EUR, no tām 10 % atbalsta pretendenta finansējums – 506,37 EUR,   
   neattiecināmās izmaksas – 1282,53 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 1043,59   
   EUR.         
2. Aglonas novada dome līdzfinansē projektu par kopējo summu  EUR 2832,49 no līdzekļiem   
    neparedzētiem gadījumiem. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
13.§ 

Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops” 
MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei. 

(ziņo V.Lielcepure) 
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Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Girss. 
 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Sakarā ar MsWindows&Office akadēmisko licenču nomas līguma termiņa beigām 
Līguma Nr.P1400-20110513 no 2011.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim. 
 
Aglonas novada dome NOLEMJ:  
 
    1. Piešķirt Aglonas novada izglītības iestādēm un BJBLPC „Strops” budžeta līdzekļus   
        MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei 5944 euro apmērā, kārtējos budžeta   
        grozījumos veicot šādas izmaiņas: 
 
                                        Apstiprināts budžetā                 Grozījumi budžetā 
                                        EK kods   summa                      EK kods   summa 
 
Aglonas vidusskola       5120        - 356                             5121         356 
 Datortehnika                 5238       -1494                            5121        1494 
VRAA avansa atmaksa  7240       -2210                            5121        2210 
Līdz. neparedz. gad.       2275         -915                            5121          915 
Kopā                                                                                                    4975 
 
Aglonas bazilikas kora skola 
Inventārs                         2312       -181                             5121        181 
                                        
Šķeltovas pamatskola 
Datortehnika                  5238         -181                             5121        181 
 
BJBLPC „Strops”  
Datorprogrammas        5121         - 356                              5121        356 
Līdz. neparedz. gad.     2275         -251                               5121        251 
 
Pavisam kopā                             -5944                                            5944        
t.sk. no līdzekļiem 
neparedz. gad.      2275              -1166 
 
Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.14:10. 

 
Debatēs piedalās: V.Krimans, F.Pušņakovs, I.Poga, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko. 
 
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, sasaukt Direktoru padomi līdz š.g. 
7.maijam, pieaicinot skolu  datorspeciālistus, datorsistēmu tehniķi J.Rutku un Finanšu nodaļas 
vadītāju V.Lielcepuri,  lūgt izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.  
 
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2 (A.Girss, I.Reščenko), 
NOLEMJ: 

 
    1.Atlikt jautājuma izskatīšanu, sasaukt Direktoru padomi līdz š.g. 7.maijam, pieaicinot   
       skolu datorspeciālistus, datorsistēmu tehniķi J.Rutku un Finanšu nodaļas vadītāju   
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       V.Lielcepuri, lūgt izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.  
 

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
 
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājas vietnieks O.Šatilovs. 
 

14.§ 
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu  domes priekšsēdētājai H.Streiķei. 

(ziņo I.Klindžāne) 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko. 
 
Izskatot Aglonas novada domes priekšsēdētājas Helēnas Streiķes 2014.gada 24.aprīļa iesniegumu 
(reģ.24.04.2014., Nr. 954) par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu,  
 
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (L.Solima, J.Butēvics, A.Dimpers, 
A.Girss, F.Pušņakovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 

 
1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei apmaksāto ikgadējā atvaļinājuma daļu –  
   divas kalendārās nedēļas no 2014.gada 8.maija līdz 2014.gada 14.maijam (ieskaitot) un no  
   2014.gada 22.maija līdz 2014.gada 29.maijam (ieskaitot) par darba laika periodu no  
   2013.gada 18.jūnija līdz 2014.gada 17.jūnijam. 
2.Aglonas novada domes priekšsēdētāja pienākumus Helēnas Streiķes atvaļinājuma laikā pildīt    
   domes priekšsēdētāja vietniekam Osvaldam Šatilovam. 

 
O.Šatilovs paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe. 
 
Deputāti balso par 16.1. un 16.2. jautājuma izskatīšanu. 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Dimpers, F.Pušņakovs, A.Girss, I.Reščenko); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav, 
NOLEMJ: 
 
      1.Izskatīt 16.1. „Par bērnu un jauniešu nometnes organizēšanu” un 16.2. „Informācija par   
         SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulci” jautājumus. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

16.§ 
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 
16.1. Par bērnu un jauniešu nometnes organizēšanu.  
                         (ziņo I.Klindžāne) 

 
No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics. 
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Izskatot Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”, reģistrācijas Nr. 40008106106, adrese: 
Daugavpils iela – 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, 2014.gada 22.aprīļa iesniegumu 
(reģistrēts 24.04.2014., Nr.957) par bērnu un jauniešu nometnes organizēšanu. 
 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
A.Dimpers, F.Pušņakovs, A.Girss, I.Reščenko, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
         1.Atļaut Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstule” organizēt dienas nometni „Raibā   
            pasaule” biedrības „Neaizmirstule” nomātajās telpās Aglonas vidusskolā Daugavpils   
            ielā – 6, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā no 2014.gada 16.jūnija līdz   
            20.jūnijam un no 30.jūnija līdz 4.jūlijam. 
         2.Nometnes vadītājai Rutai Gilučei saņemt nometnes rīkošanai nepieciešamās atbildīgo   
            dienestu atļaujas un saskaņojumus un uzņemties atbildību par nometnes dalībnieku   
            drošību. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
16.2. Informācija par SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulci.  
                                (ziņo H.Streiķe)    
 
Sēdes vadītāja H.Streiķe informē, ka 16.aprīlī ir piedalījusies SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulcē, 
kur skatīja jautājumu par gada pārskatu un peļņas sadali. Tika pieņemts sekojošs lēmums – peļņu 
210000 Ls vai šobrīd 298803,08 EUR sadalīt sekojoši – 126000 Ls vai šobrīd 179281,85 EUR SIA 
„SKF un Partneri”, un 84000 Ls vai šobrīd 119521,23 EUR Aglonas novada domei, pārējo atstāt 
nesadalītu. Kad novada domei tiks pārskaitīta nauda, tad jurists sastādīs noteikumus, kādā veidā 
dividendes drīkst sadalīt. 
 

15.§ 
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. 

(ziņo I.Poga) 
 
Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics. 
 
Aglonas novada domes izpilddirektore I.Poga informē: 
 
Administrācija un iestādes 
  
Aprīļa mēnesī tika publicēts galīgais saistošo noteikumu „Aglonas novada pašvaldības nolikums; 
domes Finanšu nodaļas noteikumi „Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas  metodika Aglonas 
novadā”; Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikums; saistošie noteikumi 
Nr.4 „Par asins donoru materiālo pabalstu”; saistošie noteikumi Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. 
Izstrādāti saistošie noteikumi „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-
2016.gadā”; Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikums. 
 
Aglonas novada sociālais dienests ir mainījis adresi, saskaņā ar pieņemto lēmumu. 
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 Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Jaunaglona” 
nodošanu Aglonas novada pašvaldībai, ir nosūtīta vēstule izglītības ministrijai, sazinājos ar Preiļu 
izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski, viņš informēja, ka ministrijas juristi gatavo atbildi 
uz mūsu vēstuli. 
Par A.Gražuļa iesniegumu, esam nosūtījuši vēstuli ar uzaicinājumu griezties sociālajā dienestā, lai 
saņemtu atgrieztās materiālās vērtības. 
Joprojām veicam degvielas normu noteikšanu visām tehnikas vienībām, tiek veikti noteikumos 
paredzētie kontrolbraucieni un noteikta faktiskā patēriņa norma. 
 
31. martā tika saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas par Priežmalas 
pamatskolas direktora S.Rakovas un sporta skolas direktora O.Komara kandidatūru atbilstību šiem 
amatiem. 
 
Finanses 
 
Ir sagatavots gada pārskats un iesniegts apstiprināšanai. 
 
Sakarā ar to, ka tika pārbaudīti bezcerīgie parādnieki ir iesniegs apstiprināšanai saraksts par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma naudas dzēšanu. 
 
 Sakarā ar to, ka aprīlī beidzas līgums par skolu datorprogrammu licencēm, tika apzināti visi datori, 
kam nepieciešamas  MsWindows Office akadēmiskās licences. 
 

Sagatavota atskaite par degvielas patēriņa analīzi. 
 
Projekti 
 
Turpinās darbs ar šādiem iepirkumiem: 
 
Iepirkums AND 2013/21/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā. 
Pieņemts lēmums, tiek gatavots līgums ar būvētāju un būvuzraugu. 
Iepirkums tirgus izpētei par būvuzraudzību KPFI līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Aglonas 
internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros veicamajiem 
vienkāršotās renovācijas darbiem Aglonas internātvidusskolas ēkā pārtraukts, jo projekts nenotiks.   
 Iepirkums AND/2014/06 „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, 
ekspertīze un autoruzraudzība” 16. aprīlī izsludināts.  
Tika veiktas tirgus izpētes: par Priežmalas pamatskolas jumta nomaiņu, par SIA „Preiļu slimnīca” 
kapitāldaļu novērtēšanu sagatavots līguma projekts. 
 
Komunālās un tehniskās lietas 
  
Tiek kārtota Jaunaglonas ūdens saimniecība, ūdenstorņa dokumentācija, reģistrācija uz Aglonas 
novada domes vārda. Tika izstrādātas monitoringa programmas, pašlaik tiek veikta saskaņošana. 
Aprīļa sākumā sniegam kūstot radās avārijas situācija Jaunaglonas NAI, notekūdeņu akas tika 
intensīvi tīrītas. Daugavpils RVP pārbaudes aktu Nr. 452 – 34/2014 no 04.04.2014., Aglonas 
novada pašvaldība sniedza sekojošus paskaidrojumus par Jaunaglonas ciemata notekūdeņu 
novadīšanas sistēmām. 

 
Nekustamais īpašums atradās Skolas bilancē un Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētajā 
bilancē līdz nodošanas brīdim Aglonas novada pašvaldībai.  
Nekustamais īpašums tika nodots Aglonas novada pašvaldības īpašumā ar 2013. gada 31. maiju.  
 
Attīrīšanas iekārtu stāvoklis pārņemšanas brīdī. 
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Uz objektu nodošanas brīdi attīrīšanas iekārtas bija ļoti nolaistā stāvoklī, tās nedarbojās jau daudzus 
gadus. Tāpēc šobrīd Aglonas pašvaldība organizē kanalizācijas izvešanu ar mucām, kuras tiek 
izvestas katru dienu. Visa notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir novecojusi, akas ir sliktā stāvoklī tās ir 
nosēdušās un vairs nav sākotnējais līmenis, tāpēc sistēma periodiski aizdambējas, grūti nodrošināt 
hermētismu.  Uz NAI pārņemšanas brīdi un arī pašlaik pašvaldības rīcībā nav nekādu materiālu par 
iekārtu tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi, kā arī darām zināmu, ka par Jaunaglonas NAI 
rīkojumi no VVD puses netika saņemti, tāpēc lūdzam izsniegt rīkojumu kopijas un informēt par to 
izpildi laika periodā līdz Jaunaglonas NAI pārņemšanai pašvaldības pārziņā, sakarā ar to, ka nebija 
pieejama detalizēta informācija par iekārtām, radās avārijas situācija.    
 
Pārplūdes iemesli un sekas, ūdens testēšana. 
 
Pārplūde Jaunaglonas attīrīšanas iekārtu teritorijā notika sakarā ar to, ka pašvaldībā nav detalizētas 
informācijas par katru no akām un tāpēc, ka šī ziema un pavasaris bija pirmie, kopš NAI 
apsaimnieko pašvaldība, tāpēc radās avārijas situācija ar nostādināšanas akas aizsalšanu, kā 
rezultātā radās aizdambējums un neliela noplūde, kura tika nekavējoties novērsta. Noplūdes apjoms 
bija ne vairāk par 3-5 kubikmetri notekūdeņi kopā ar palu ūdeņiem. 
 2014. gada marta beigās un aprīļa sākumā, kad beidzās sals un zeme sāka atkust, palu ūdeņi strauji 
ieplūda nostādīšanas akā, taču tālāk bija aizsalis un tāpēc sāka plūst pāri aizsalušās nostādināšanas 
akas malām, kurus varēja izsūknēt tikai tad, kad aka bija pilnīgi atkususi.  Uz doto brīdi aka vairs 
nav aizsalusi, tā ir pilnībā izsūknēta, ir pārbaudītas un sakārtotas arī akas, kuras atrodas tuvāk pie 
daudzdzīvokļu mājām, otrajā ceļa pusē, noplūde ir novērsta. 
Aglonas novada dome 2014. gada 7. aprīlī pieaicināja ķīmisko laboratoriju SIA „Krāslavas ūdens” , 
lai veiktu ūdens testēšanu vietā, kur notika notekūdeņu noplūde – Jaunaglonas attīrīsanas iekārtu 
teritorijā. Ūdens testēšanai tika noņemts  trijās vietās: strauta ietekas  upē  Tartaka, 50 m augšpus no 
strauta ietekas upē Tartaka, 50 m lejpus no strauta ietekas upē Tartaka. Paraugus noņēma pēc 
metodikas LVS ISO 5667-10:2000, atbilde par testa rezultātiem jau ir saņemta, analīžu rezultāti 
rāda, ka ekoloģiskās katastrofas nav. 
 
Attīrīšanas iekārtu renovācija, projekts 
 
   Ņemot vērā, ka attīrīšanas iekārtas Jaunaglonā nedarbojās, Aglonas novada domes attīstības un 
plānošanas nodaļa izstrādāja un iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”. 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 2013. gada 29. maijā apstiprināja (lēmums Nr. 
724) projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” un vienojās par 
kārtību projekta īstenošanai, projekta uzraudzību un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējuma piešķiršanu 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. 

Projekts tiek īstenots 3. darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. 
prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma 
“Vide” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Vienošanās (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) starp Aglonas novada domi un 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās  attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu tika noslēgta 2013. gada 1. oktobrī. 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

Projekta mērķi: Uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai 
veicinātu reģionālo attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi 
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izmantojot dabas resursus. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības jomā. Celt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas 
resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas. 

Projekta rezultātā tiks izbūvēts jauns urbums, ūdens sagatavošanas stacija un kanalizācijas 
sistēma, rekonstruēts ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 1.25 km garumā paplašināti un 
rekonstruēti ūdensvadi, pašteces kanalizācija 1.56 km garumā un iegādāts dīzeļģenerators.  

Projekta kopējās izmaksas: 857 511.00 EUR - līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļiem –425 000.00 EUR jeb 85%, Aglonas novada pašvaldības finansējums – 
75 000.00 EUR jeb 15%, bet neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN sastāda 357 511.00 EUR. 

Šobrīd projekta ietvaros jau ir veikts iepirkums, ir izvēlēts būvētājs, mēneša laikā tiks 
noslēgts līgums un sāksies būvdarbi. 

 
Grāmatvedības skaidrojums 
 
    Klāt pievienotajās tabulā redzams, kā notiek ūdens lietošana Jaunaglonā un notekūdeņu 
apsaimniekošana 2014. gadā.  2013. gadā tika noslēgti līgumi ar  iedzīvotājiem par ūdens piegādi 
un kanalizācijas pakalpojumiem, kopā 55 līgumi, no kuriem 19 līgumi ir tikai par ūdens piegādi, tas 
ir  36%  notekūdeņu attīrīšanas funkcija ir pašiem māju īpašniekiem, iedzīvotājiem. Privātmājās 
ūdens tiek lietots arī lopu turēšanai un dārzu laistīšanai.  2014. gada marta mēnesī Jaunaglonā 
blakus privātmājai ūdensvada nolietojuma pēc bija avārija un radās noplūde, kuru pamanīja 
kaimiņi, jo māja ziemas periodā ir neapdzīvota, tāpēc noplūde turpinājās gandrīz diennakti, tāpēc  
bija tik liela aptuveni 700-800 kubikmetri, noplūde bija Dārzu ielā, tāpēc ūdens nenokļuva 
attīrīšanas iekārtās.  
 

Kanalizācijas izsūknēšana Aglonas novada Jaunaglonas ciemā un iedzīvotājiem par 
2014.gadu no janvārī-martā. 

Laika 
periods 

Patērētais 
ūdens 
daudzums 

Daudzums 
iedzīvotājiem 
sniegtie 
pakalpojumi 
(izvesti 
kub.m) 

Daudzums izvestais 
kopējā 
kanalizācijā(kub.m) 

Jaunaglonas 
vidusskolā 
patērētais 
ūdens 
daudzums 

Jaunaglonas 
viduslatgales 
prof.skolā 
patērētais 
ūdens 
daudzums 

Janvāris 690 3 356 130 101 

Februāris 700 9 400 104 95 

Marts  1489 11 360 88 112 

Kopā par 
I.cet. 2879 23 1116 322 308 

Apsekota sporta halle, ir veikts vienas puses dušu remonts, turpmāk būs jāremontē otra puse dušu 
telpām un jāatjauno pilnībā kanalizācijas sistēmu, jo nav atstātas lūkas, tāpēc tās būs jāizveido no 
jauna, šos darbus plānojam veikt pašu spēkiem. 
 
Veikts neliels kosmētiskais remonts sociālā dienesta vecajās un jaunajās telpās. 
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Brāļu kapu un pludmales teritoriju sakopšana, kur būs arī lielās talkas vieta. Visas talkas vietas ir 
ievietotas mājaslapā.” 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko. 
  
Pamatojoties  uz  Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības 
nolikums” 73.punktu, 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,  
A.Dimpers, F.Pušņakovs, A.Girss, J.Butēvics); pret – 2 (V.Krimans, I.Reščenko); atturas – nav, 
NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš 
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.03.2014.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.15:15. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 6.maijā. 


