LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.N r. 90000065754, Somersēt as iela 34, Aglona, A glonas nov., LV-5304 T ālr./faks s +371 65324573 ww w.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 29.oktobrī

Nr.30

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Aivars Kluss,
Vadims Krimans, Didzis Vanags, Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka, Ingūna Barkeviča,
Ainārs Streļčs (no plkst.14:25), Andris Girss (no plkst.14:00 līdz 17:30 un no plkst.
18:40 līdz 19:50), Iveta Soldāne.
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Antons Beķis (atrodas atvaļinājumā),
Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
UAC vadītāja I.Gražule,
BSAC „Somerseta” vadītāja I.Ukina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča.
Sēdē piedalās – SIA „GRAVELS” īpašnieks J.Butevics,
I.Spīķes ārsta prakses vadītāja I.Spīķe,
V.Gribuška, iedzīvotāja S.Rakova.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budžetā.
Par Aglonas novada domes amatu klasifikācijas sarakstu.
Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 “Aglonas novada
pašvaldības nolikums”.
5. Par aizņēmumu atmaksu no ES projektos atgūtajiem līdzek ļiem.
6. Par deputātu ētikas kodeksu.
7. Par līgumiem:
7.1. Par telpu nomu Somersetas ielā 24, Aglonā.
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7.2. Ar SIA „LATNET Serviss”.
7.3. Ar Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule”.
7.4. Par savstarpējiem norēķiniem ar Rēzeknes novada pašvaldību.
7.5. Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.
8. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru.
9. Par ceļa izdevumu kompensāciju skolēniem:
9.1. Dagdas novada pašvaldības iesniegums un skolēnu vecāku iesniegumiem.
9.2. Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iesniegums.
10. Par sociāliem pabalstiem.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Par iepirkumiem.
13. Par BSAC “Somerseta”:
13.1. Par ēdināšanas izmaksām BSAC „Somerseta”.
13.2. Par viena bērna izmaksām BSAC „Somerseta”.
14. Par Grāveru pagasta TEP.
15. Par projektiem:
15.1. Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007- 2013 projekts LLIII- 166.
15.2. Par Aglonas novada UAC iesniegumu.
15.3. Par projektu „Ģimenes ārstu tīkla attīstība Aglonas novadā”.
16. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par SIA “Almera “ iesniegumu.
16.2. Par Autotransporta inspekcijas lēmumu.
16.3. Par komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegumu.
16.4. Par I.Lazdānes iesniegumu.
16.5. Par skolēnu pārvadāšanas maršrutiem.
16.6. Par Aglonas novada būvvaldes iesniegumu.
16.7. Par DRVP 04.10.2010.g. vēstuli Nr.2.4-6/1282.
16.8. Par izmaiņām likumdošanā par pirmpirkuma tiesībām.
16.9. Par A.Girsa iesniegumu (25.10.2010., Nr.3066).
16.10. Par Jaudzemu ielas 2a mājas iedzīvotāju iesniegumu (20.10.2010., Nr. 3008).
16.11. Par Aglonas novada UAC iesniegumu (15.10.2010., Nr.2979).
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par ģerboņa izstrādi. (Pie 16.punkta dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par L.Melderes iesniegumu (29.10.2010., Nr.3094). (Pie 16.punkta dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci. (Pie 16.punkta dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par līgumu ar V/a „Kultūras informācijas sistēmas”. (Pie 7.punkta par līgumiem).
Par materiālās palīdzības piešķiršanu O.Jakušonokam. (Pie 16.punkta dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
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Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budţetā.
Par Aglonas novada domes amatu klasifikācijas sarakstu.
Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 “Aglonas novada
pašvaldības nolikums”.
5. Par aizņēmumu atmaksu no ES projektos atgūtajiem līdzekļiem.
6. Par deputātu ētikas kodeksu.
7. Par līgumiem:
7.1. Par telpu nomu Somersetas ielā 24, Aglonā.
7.2. Ar SIA „LATNET Serviss”.
7.3. Ar Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule”.
7.4. Par savstarpējiem norēķiniem ar Rēzeknes novada pašvaldību.
7.5. Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.
7.6. Par līgumu ar V/a „Kultūras informācijas sistēmas”.
8. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru.
9. Par ceļa izdevumu kompensāciju skolēniem:
9.1. Dagdas novada pašvaldības iesniegums un skolēnu vecāku iesniegumiem.
9.2. Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iesniegums.
10. Par sociāliem pabalstiem.
11. Par zemes jautājumie m.
12. Par iepirkumiem.
13. Par BSAC “Somerseta”:
13.1. Par ēdināšanas izmaksām BSAC „Somerseta”.
13.2. Par viena bērna izmaksām BSAC „Somerseta”.
14. Par Grāveru pagasta TEP.
15. Par projektiem:
15.1. Latvijas- Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007- 2013 projekts
LLIII- 166.
15.2. Par Aglonas novada UAC iesniegumu.
15.3. Par projektu „Ģimenes ārstu tīkla attīstība Aglonas novadā”.
16. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par SIA “Almera “ iesniegumu.
16.2. Par Autotransporta inspekcijas lēmumu.
16.3. Par komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegumu.
16.4. Par I.Lazdānes iesniegumu.
16.5. Par skolēnu pārvadāšanas maršrutiem.
16.6. Par Aglonas novada būvvaldes iesniegumu.
16.7. Par DRVP 04.10.2010.g. vēstuli Nr.2.4-6/1282.
16.8. Par izmaiņām likumdošanā par pirmpirkuma tiesībām.
16.9. Par A.Girsa iesniegumu (25.10.2010., Nr.3066).
16.10. Par Jaudzemu ielas 2a mājas iedzīvotāju iesniegumu (20.10.2010., Nr. 3008).
16.11. Par Aglonas novada UAC iesniegumu (15.10.2010., Nr.2979).
16.12. Par ģerboņa izstrādi.
16.13. Par L.Melderes iesniegumu (29.10.2010., Nr.3094).
16.14. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.
16.15. Par materiālās palīdzības piešķiršanu O.Jakušonokam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uz SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces slimības laiku tiešos
direktora pienākumus neviens nepilda.”
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 5 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Girss, A.Kluss); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.09.2010.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Uz sēdi ierodas deputāts A.Streļčs plkst.14:25.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti uz struktūrvienību
vadītāji, sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus neskatīt
pēc kārtas.
16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.6. Par Aglonas novada būvvaldes iesniegumu.
(Ziņo: A.Kluss)
Saņemtas Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vēstule (04.10.2010., Nr.2846) un Aglonas
novada būvvaldes vēstule, kurā tiek informēts, ka Aglonas novada Grāveru pagasta Dubnas upei
pieguļošajos zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem Nr.6058 004 0073 un Nr.6058 006 0413 tika
konstatēta patvaļīga saimnieciskā darbība – hidrotehniskās būves (tilta) būvniecība Dubnas upē.
Saimniecisko darbību minētajos objektos veic SIA „GRAVELS”.
Debatēs piedalās: SIA „GRAVELS” īpašnieks J.Butevics, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „Gravels”, reģ. Nr.40003897355, uzsākt legalizācijas
procesu par tilta būvniecību Dubnas upē no 01.11.2010.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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16.7. Par DRVP 04.10.2010.g. vēstuli Nr.2.4-6/1282.
Saņemta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vēstule (12.10.2010., Nr.2945) par zivju
resursiem nodarītajiem zaudējumiem. DRVP informē, ka veicot vides aizsardzības normatīvo aktu
ievērošanas kontroli Aglonas novada Grāveru pagasta Dubnas upei pieguļošajos zemes gabalos ar
kadastra apzīmējumiem Nr.6058 004 0073 un Nr.6058 006 0413, tika konstatēta SIA „GRAVELS”
patvaļīga saimnieciskā darbība – hidrotehniskās būves (tilta) būvniecība Dubnas upē, kas var kaitēt
zivju resursiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 04.10.2010.g. vēstuli Nr.2.46/1282 par zivju resursiem nodarītajie m zaudējumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par projektiem.
15.2.Par Aglonas novada UAC iesniegumu.
(Ziņo: I.Gražule)
Deputāts V.Krimans atstāj sēţu zāli.
Debatēs piedalās: A.Streļčs, J.Rutka, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piedalīties Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas
1.prioritātes –„sociālekonomiskās attīstības veicināšana „1.3. sadaļa „Tūrisma
attīstība” LRAA atklātā projektā ”Ūdenstūrisms Latgalē” ar projektu „Aglonas
novada publisko peldvietu labiekārtošana pie Cirīša, Jazinkas, Šķeltovas ezeriem.”
Programmas finansējuma likme ir :ES - 90%, nacionālais līdzfinansējums -10% (5 %
valsts un 5 %pašvaldības finansējums). Projektā paredzēti darbi 35 000 Ls (49 879
Euro) apmērā, no kuriem novada līdzfinansējums ir 1750 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.11. Par Aglonas novada UAC iesniegumu (15.10.2010., Nr.2979).
(Ziņo: I.Gražule)
Deputāts V.Krimans atgrieţas sēţu zālē.
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Saņemts UAC vadītājas I.Gražules iesniegums, kurā tiek lūgts materiāli 100 Ls apmērā atbalstīt
Aglonas novada lauksaimnieku piedalīšanos lauksaimnieku speciālistu un zemnieku salidojumā
26.novembrī Krāslavā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (I.Soldāne); atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atbalstīt 100 Ls apmērā Aglonas novada lauksaimnieku piedalīšanos lauksaimnieku
speciālistu un zemnieku salidojumā 26.novembrī Krāslavā.
2. Nodrošināt dalībniekus ar transportu uz Krāslavu un atpakaļ.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par projektiem.
15.3. Par projektu „Ģimenes ārstu tīkla attīstība Aglonas novadā”.
(Ziņo: V.Krimans)
Izskatot ģimenes ārstu Ingrīdas Spīķes un Vadima Krimana 2010.gada 22.oktobra iesniegumu
(Aglonas novada 2010.gada 25.oktobra reģ. Nr.3063)
Par pašvaldības atbalstu projektam
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība Aglonas novadā”, kurā lūgts Aglonas novada domes atbalsts
projekta iesniegšanai Veselības ministrijas pārraudzībā esošās darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” atklātā
projektu konkursā, pamatojoties uz 2010.gada 13.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.726
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām”
15.pantu un 21.pantu,
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Grigulis, I.Reščenko.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1) Atbalstīt ģimenes ārstu Ingrīdas Spīķes un Vadima Krimana projekta „Ģimenes ārstu tīkla
attīstība Aglonas novadā” iesniegšanu Veselības ministrijas rīkotajā atklātā projektu
atlases konkursā 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”;
2) Atbalstīt projektā plānotās aktivitātes:
Telpu iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas darbus
Datortehnikas iegādi
Mēbeļu un medicīniskās aparatūras iegādi
3) Apliecināt un piekrist, ka Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība"
3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros projekta iesniedzējs
ģimenes ārsts Ingrīda Spīķe var veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu
ieguldījumus infrastruktūrā, kas reģistrēta uz Aglonas novada domes vārda un kas atrodas
Somersetas iela 24, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.
4) Apliecināt un piekrist, ka Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība"
3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros projekta iesniedzējs
ģimenes ārsts Vadims Krimans var veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu
ieguldījumus infrastruktūrā, kas reģistrēta uz Aglonas novada domes vārda un kas atrodas
Somersetas iela 24, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.
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5) Apliecināt un piekrist, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzekļu ieguldījumus, tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai piecpadsmit gadus pēc projekta īstenošanas saskaņā ar noslēgto
nomas līgumu.
6) Apliecināt, ka Aglonas novada dome piekrīt parakstīt trīspusējo līgumu par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas noteikumiem, kas paredz infrastruktūras
izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piecpadsmit gadus
pēc projekta īstenošanas.
7) Sagatavot un izsniegt ģimenes ārstam Ingrīdai Spīķei infrastruktūras īpašnieka
apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.726
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” 2.pielikumam līdz 01.11.2010., lai
nodrošinātu iespēju iesniegt projektu noteiktajos termiņos.
8) Sagatavot un izsniegt ģimenes ārstam Vadimam Krimanam infrastruktūras īpašnieka
apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.726
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” 2.pielikumam līdz 01.11.2010., lai
nodrošinātu iespēju iesniegt projektu noteiktajos termiņos.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans un I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
9) Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Ingūna Barkeviča.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par līgumiem:
(Ziņo: V.Grigulis)
7.1. Par telpu nomu Somersetas ielā 24, Aglonā.
Saņemts V.Krimana un I.Spīķes neapdzīvojamo telpu nomas līgumprojekts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, V.Krimans, I.Reščenko.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar ārstu praksēm - Vadima Krimana ārsta
praksi un Ingrīdas Spīķes ārsta praksi par telpām pēc adreses Somersetas ielā 24,
Aglona.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.12. Par ģerboņa izstrādi.
(Ziņo: Z.Ločmele)
SIA „Ltd Karogi”, reģ. Nr.40003927467, apņemas izstrādāt Aglonas novada ģerboņa un karoga
maketu līdz 2010.gada 15.novembrim, un iesniegt ģerboņa un karoga maketu un aprakstu Valsts
heraldikas komisijā. Veikt nepieciešamās izmaiņas maketos un aprakstā, ja izstrādātais variants
neatbildīs heraldikas prasībām. Ģerboņa un karoga maketa izstrādes cena, līdz tas tiks apstiprināts
Aglonas novada domē un Valsts heraldikas komisijā – 100,00 LVL (viens simts latu, 00 sant.) +
PVN.
Z.Ločmele lūdz ieprotokolēt: „Noņemu savu atbildību par Aglonas novada ģerboņa un karoga
maketēšanu.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Ltd Karogi”, reģ. Nr.40003927467, apņemas izstrādāt
Aglonas novada ģerboņa un karoga maketu līdz 2010.gada 15.novembrim.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada budţetā.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Turpmāk visiem novada domes sēžu protokolu pielikumiem ir jābūt
ievietotiem mājas lapā www.aglona.lv”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3
(D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budţets””.
Par Aglonas novada budţetu 2010.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu
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1.
Sakarā ar saimniecisko nepieciešamību veikt grozījumus uz 01.11.2010.g.
EKK kods
EKK koda nosaukums
Grozījumi LVL
Projekts “ Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs” (strv. 1036)
5239

Pārējie iepriekš nekvalificētie
pamatlīdzekļi

7500

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība

-7500

Kopā

0

Aglonas novada sociālais dienests (strv.1007)
6253

Pabalsti ēdināšanai

6254

Vienreizējie pabalsti naudā
ārkārtas situācijā

300

6259

Pārējā sociālā palīdzība un citi
maksājumi naudā

-1000

Kopā

700

0

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs (strv. 1060)
1119

Darba samaksa

-752

1210

Darba devēja VSAO iemaksas

-182

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

20

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

80

2311

Biroja preces

50

2322

Degviela

10

2350

Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

774

Kopā
0
2. Apstiprināt budţeta grozījumus starp EKK, nemainot budţeta kopsummu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par BSAC “Somerseta”:
(Ziņo: I.Ukina)
13.1. Par ēdināšanas izmaksām BSAC „Somerseta”.
Deputāts V.Krimans atstāj sēţu zāli.
Saņemts BSAC „Somerseta”‟ vadītājas I.Ukinas iesniegums (25.10.2010., Nr.3061) par ēdināšanas
izmaksu apstiprināšanu BSAC „Somerseta”.
Deputāts V.Krimans atgrieţas sēţu zālē.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka) NOLEMJ:
1. Apstiprināt bērnu ēdināšanas izmaksas BSAC „Somerseta”:
Brokastis – Ls 0,50
Pusdienas – Ls 0,60
Vakariņas – Ls 0,50
Otrās vakariņas – Ls 0,40
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Apstiprināt darbinieku ēdināšanas izmaksas BSAC „Somerseta”: pusdienas – Ls 0,50.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2. Par viena bērna izmaksām BSAC „Somerseta”.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome Nolemj:
1. Apstiprināt viena bērna izmaksas BSAC „Somerseta” LVL 240.00 (divi simti četrdesmit lati 00
santīmi) mēnesī ar 2010.gada _______________.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Viena cilvēka izmaksas jāaprēķina, pamatojoties uz 13.07.1999. MK
noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”. Finanšu nodaļai vajag sagatavot aprēķinu tāmi.”
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz aprēķinu veikšanai, atbilstoši 13.07.1999. MK
noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami savstarpējie norēķini par izglītības
iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts V.Krimans atstāj sēţu zāli.
14.§
Par Grāveru pagasta TEP.
(Ziņo: A.Buiniča)
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Deputāts V.Krimans atgrieţas sēţu zālē.
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Belss” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
16.2. Par Autotransporta inspekcijas lēmumu.
Pamatojoties Autotransporta inspekcijas 13.10.2010.g. lēmumu administratīvā pārkāpumu lietā
Nr. 11J/BA418400 un 13.10.2010.g. lēmumu administratīvā pārkāpumu lietā Nr. BA418388,
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, V.Grigulis, A.Streļčs, V.Lielcepure, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, J.Rutka); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Aglonas novada domei apmaksāt uzliktos naudas sodus Aglonas novada domei Ls
100, 00 un Grāveru pagasta pārvaldei Ls 100,00.
2. Uzdot Staņislavam Valainim izstrādāt iekšējos noteikumus par datu no vadītāja
kartes un no digitālā tahogrāfa lejupielādes uzskaiti un uzglabāšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par Aglonas novada domes amatu klasifikācijas sarakstu.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Soldāne, V.Krimans, I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes amatu klasifikācijas saraksta 1.redakciju.
2. Izskatīt Aglonas novada domes amatu klasifikācijas sarakstu komiteju sēdēs līdz kārtējai
novada domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par aizņēmumu atmaksu no ES projektos atgūtajiem līdzekļiem.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 25.10.2010. sniegto informāciju,
02.09.2009. vienošanās Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/0580/010 ietvaros un saskaņā ar MK
26.06.2007. not. Nr.418 „‟Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ESF līdzfinansēto
projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība‟‟,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa LVL 51157.02,
ieņēmumu kods 18.8.1.2.
2. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa LVL 4513.85,
ieņēmumu kods 18.8.2.2.
3. Apstiprināt faktiskos izdevumus pēc uzkrāšanas principa aizņēmuma (03.06.2010.
līg.nr.A2/1/10/393) „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā” dzēšanai
LVL 55670.87.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par deputātu ētikas kodeksu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt Aglonas novada domes ētikas kodeksu.
2. Izveidot darba grupu ētikas kodeksa projekta izstrādāšanā sekojošā sastāvā:
______________________

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, A.Badūns.
Deputāts A.Girss atstāj sēţu zāli plkst.17:30.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 2 (I.Reščenko, A.Badūns); pret – 2
(V.Krimans, J.Rutka); atturas – 6 (D.Vanags, I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Kluss), neapstiprina augstāk minētā lēmumprojekta 1.punktu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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7.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
7.2. Ar SIA „LATNET Serviss”.
Deputāte I.Barkeviča atstāj sēţu zāli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „LATNET Serviss”, reģ. Nr.40003246457, par starptautiskā
datoru tīkla Internet darbu nodrošināšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Badūns atstāj sēţu zāli.

8.§
Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru.
(Ziņo: I.Reščenko)
Deputāte I.Barkeviča atgrieţas sēţu zālē.
Deputāts A.Badūns atgrieţas sēţu zālē.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome Nolemj:
1. Izveidot ar 01.11.2010.g. Aglonas novada domes struktūrvienību „Aglonas bērnu
brīvā laika pavadīšanas centrs”.
2. Apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumu.
3. Apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra štatu sarakstu.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai Aglonas bērnu brīvā laika centra nolikums ir apspriests
Direktoru padomē?”
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Atcelt lēmumu par Aglonas bērnu brīvā laika centra vadītājas iecelšanu.
2. Direktoru padomei sagatavot lēmumprojektu par Aglonas bērnu brīvā laika centra
funkcionēšanu.
3. Sagatavoto lēmumprojektu Direktoru padomei līdz š.g. 10.novembrim iesniegt izskatīšanai
visām komitejām.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu:
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Kluss), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 2 (I.Soldāne,
I.Barkeviča), neapstiprina sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
4.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1
„Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1.
„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””.
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka,
I.Soldāne); pret – 2 (I.Reščenko, A.Badūns); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Kluss), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 3 (I.Soldāne, I.Barkeviča,
A.Bartuša), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
7.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
7.3. Ar Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule”.
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule”.
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča.
V.Krimana priekšlikums ir ievietot informāciju mājas lapā www.aglona.lv, ka Aglonas novadā
reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām ir iespēja pieteikties uz sadarbību ar Aglonas novada
domi, noslēdzot sadarbības līgumu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ievietot informāciju mājas lapā www.aglona.lv, ka Aglonas novadā reģistrētajām
sabiedriskajām organizācijām ir iespēja pieteikties uz sadarbību ar Aglonas novada
domi, noslēdzot sadarbības līgumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par savstarpējiem norēķiniem ar Rēzeknes novada pašvaldību.
Deputāts A.Girss atgrieţas sēţu zālē plkst.18:40.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt vienošanos par 2010.gada 17.marta līguma Nr.8-8/223 „Par pašvaldību
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumie m”
grozījumiem ar Rēzeknes novada pašvaldību.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5. Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Uz sēdi ir uzaicināti Latvijas propāna gāzes pārstāvji.
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. __________
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans: „Līgums ar Latvijas propāna gāzi ir spēkā, nekāds lēmums nav jāpieņem”.
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I.Reščenko priekšlikums ir noņemt šo jautājumu no dienas kārtības.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noņemt jautājumu par līgumu ar Latvijas propāna gāzi no dienas kārtības.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par ceļa izdevumu kompensāciju skolēniem:
(Ziņo: I.Reščenko)
9.1. Dagdas novada pašvaldības iesniegums un skolēnu vecāku iesniegums.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome Nolemj:
1. Apmaksāt skolēniem no Kastuļinas pagasta biļetes par transportu līdz Dagdai un
atpakaļ, kuri mācās Dagdas vidusskolā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, A.Badūns.
V.Krimana priekšlikums ir atteikt skolēniem apmaksāt biļetes par transportu līdz Dagdai un
atpakaļ.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka,
I.Soldāne); pret – 2 (I.Reščenko, A.Streļčs); atturas – 5 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
A.Badūna priekšlikums ir apmaksāt skolēniem biļetes par transportu līdz Dagdai un atpakaļ, kas ir
iesniegtas par septembra un oktobra mēnešiem.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss); pret – nav; atturas – 6 (I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša,
V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
9.2. Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iesniegums.
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka.
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Pamatojoties uz LR MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
2.5.punktu un MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 7.punktu, ņemot vērā to, ka Aglonas novada teritorijā nav speciālās
internātpamatskolas,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Kompensēt līdz Ls 50,00 Viktoram Balančenokam, dzīvojošam Aglonas novadā,
Aglonas pagastā, Aļhovka, „Zīļu mājas” braukšanas biļetes 100% apmērā 2010./2011.
mācību gadā pa maršrutu Malta-Aglonas pagr.-Rutuļi-Aglonas pagr.-Malta.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziņo: A.Bartuša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 799,40
(septiņi simti deviņdesmit deviņi lati 40 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: A.Bartuša)
16.15. Par materiālās palīdzības piešķiršanu O.Jakušonokam.
Izskatot Oļega Jakušonoka iesniegumu (19.10.2010., Nr.3004), kurā lūgts piešķirt materiālo
pabalstu sakarā ar to, ka 25.09.2010. ugunsgrēka laikā nodega dzīvojamā māja un saimniecības
ēkas, sadega arī visa iedzīve un lopbarības krājumi ziemai. Ugunsgrēka faktu apliecina akts par
ugunsgrēku Nr.22/9.6-88 no 2010.gada 26.septembra.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtēju situāciju un sniedzot palīdzību ugunsgrēka postījumu novēršanai,
piešķirt materiālo pabalstu Oļegam Jakušonokam Ls 400,00 apmērā. Līdzekļi no rezerves
fonda.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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11.§
Par zemes jautājumie m.
(Ziņo: A.Streļčs)
11.1. Par SIA Myrtillus iesniegumu.
Saņemti SIA Myrtillus pilnvarotās personas D.Teilāna iesniegumi (11.10.2010., Nr.2941.,2942)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA Crossroads, reģ.
Nr.40003299755, piederošiem nekustamiem īpašumiem:
- „Meţa Stabulnieki” 4,3 ha kopplatībā, Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no
1 zemes gabala ar kadastra Nr. 6072 003 0096, pirkuma līguma summa 1 376,00 LVL,
- „Jaunpuduri” 2,5 ha kopplatībā, Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1
zemes gabala ar kadastra Nr. 6072 001 0106, pirkuma līguma summa 800,00 LVL,
par labu SIA Myrtillus, reģ. Nr. 41203020212, juridiskā adrese: Kuldīgas novads,
Kurmāles pagasts, „Arāji”.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2. Par ZS Sapnis iesniegumu.
Saņemts ZS Sapnis īpašnieka P.Bārtuļa iesniegums (29.09.2010., Nr.2818) par pašvaldības
pirmpirkuma tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA Krāslava D, reģ.
Nr.41503016837, piederošiem nekustamiem īpašumiem:
- „Ezera iela 22” 0,1094 ha kopplatībā, Aglonas novada Grāveros, sastāvošu no 1 zemes
gabala ar kadastra Nr. 6058 004 0234, ar 1 ēku, pirkuma līguma summa 3 000,00 LVL,
- „Daugavpils iela 12” 0,1303 ha kopplatībā, Aglonas novada Šķeltovā, sastāvošu no 1
zemes gabala ar kadastra Nr. 6094 005 0363, ar 2 ēkām, pirkuma līguma summa 3
000,00 LVL, par labu ZS Sapnis, reģ. Nr. 45901001222, juridiskā adrese: Krāslavas
novads, Skaistas pagasts, Ļaksas.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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11.3. Par A.Solimas iesniegumu.
Saņemts pilnvarotās personas A.Solimas iesniegums (04.10.2010., Nr.2690) par pašvaldības
pirmpirkuma tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Akindinam Fiļipovam,
personas kods, piederošo nekustamo īpašumu „Kaķīši” 4,48 ha kopplatībā,
kadastra Nr.7642 011 0103, Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes
gabala, dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām par labu Stanislavam Solimam,
personas kods, deklarētā dzīvesvieta. Pirkuma līguma summa 1 000,00 LVL.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.4. Par SIA Holdings Company2 iesniegumu.
Saņemts SIA Holdings Company2 valdes locekļa J.Ūzuliņa iesniegums (04.10.2010., Nr.2966)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Jevgēnijai Kazakeviča,
personas kods, piederošo nekustamo īpašumu „Krastiņi” 2,5 ha kopplatībā,
kadastra Nr.6058 006 0165, Aglonas novada Grāveru pagastā, sastāvošu no 1
zemes gabala, par labu SIA Holdings Company2, reģistrācijas Nr. 42403023386,
deklarētā adrese. Pirkuma līguma summa 500,00 LVL.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.5. Par N.Mironovas iesniegumu.
Saņemts N.Mironovas iesniegums (14.10.2010., Nr.3-13/45) par pašvaldības pirmpirkuma
tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Svetlanai Bathanei, personas kods,
piederošo nekustamo īpašumu „Makejevkas” 10,0 ha kopplatībā, kadastra Nr.6058
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005 0045, Aglonas novada Grāveru pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala, par labu
Nadeţdai Mironovai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta.
Pirkuma līguma summa 4 500,00 LVL.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.6. Par A.Žukovas iesniegumu.
Saņemts A.Ţukovas iesniegums (25.10.2010., Nr.3048) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Valentīnai Podskočijai, personas kods,
piederošo nekustamo īpašumu „Anneles” 6,2 ha kopplatībā, kadastra Nr.7642 010 0183,
Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala, par labu Aļonai Ţukovai,
personas kods, deklarētā dzīvesvieta. Pirkuma līguma summa 5 500,00 LVL.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.7. Par E.Smirnovas iesniegumu.
Saņemts E.Smirnovas iesniegums (13.10.2010., Nr.2951) par nekustamā īpašuma “Kārkliņi”
Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0082, atdalīš anai no
nekustamā īpašuma „Kārkliņi”, Kastuļinas pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0082 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Umpaliņas”.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes lietošanas
mērķi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11. 8. Par A.Ancveriņa iesniegumu.
Saņemts A.Ancveriņa iesniegums (28.09.2010., Nr.2808) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Aglonas pagastā.
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Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punktu un MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Janīnai Ancveriņai, personas kods (mirusi
26.03.2009.), Aglonas pagasta Aglonā uz zemes vienību 0,0329 ha platībā
„Somersētas ielā 15” ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0508.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0508 piekrīt
pašvaldībai.
3. Atļaut mantiniekam Aleksandram Ancveriņam, personas kods,
deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes
nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 0,0329 ha kopplatībā uz 10
gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.9. Par Ē.Sarguna iesniegumu.
Saņemts Ē.Sarguna iesniegums (15.10.2010., Nr.2010) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punktu un MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.
Izbeigt lietošanas tiesības Ēvaldam Sargunam, personas kods, uz zemes vienību
7,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0150 un uz zemes vienību 2,86 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0241 Aglonas novada Šķeltovas pagastā
„Kārkliņi” .
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 003 0150 un 6094 003 0241
piekrīt pašvaldībai.
3. Atļaut Ēvaldam Sargunam, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 10,21 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
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dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.10. Par J.Spalvja iesniegumu.
Saņemts J.Spalvja iesniegums (15.10.2010., Nr.2969) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punktu un MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Josifam Spalvim, personas kods, uz zemes vienību 0,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0121 Aglonas novada Šķeltovas pagastā
„Lauki” .
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0121 piekrīt pašvaldībai.
3. Atļaut Josifam Spalvim, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 0,9 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.11. Par I.Matisānes iesniegumu.
Saņemts I.Matisānes iesniegums (07.10.2010., Nr.2907) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kukulītis” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.7642 001 0080, zemes vienību kadastra apzīm. 7642 001 0080 un 7642 001
0267.
2. Piešķirt adresi: „Kukulītis”, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., apbūvētajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0080 un uz tās esošajām būvēm.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.12. Par N.Leonova iesniegumu.
Saņemts N.Leonova iesniegums (07.10.2010., Nr.2906) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu Aglonas pagastā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Brūverīši” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.7642 004 0631, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7642 004 0631.
2. Piešķirt adresi: „Brūverīši”, Čuhnāni, Aglonas pag., Aglonas nov., apbūvētajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0631 un uz tās esošajām būvēm.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.13. Par SIA Ģeo ok iesniegumu.
Saņemts SIA Ģeo ok valdes priekšsēdētāja M.Oša iesniegums (18.10.2010., Nr.2989 )par
platības precizēšanu pēc zemes uzmērīšanas
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu, precizēt platību zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 6058 004 0285 Aglonas novada Grāveru pagastā „Avenītes”
uz 13,28 ha.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.14. Par adrešu piešķiršanu.
Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas pagastā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi: „Brenči”, Voguļi, Aglonas pag., Aglonas nov., apbūvētajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0190 un uz tās esošajām būvēm.
2. Piešķirt adresi: „Brūklenes”, Bēšoni, Aglonas pag., Aglonas nov., apbūvētajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0090 un uz tās esošajām būvēm.
3. Piešķirt adresi: Jaunmuiţas iela 22, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.,
apbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0342 un uz tās
esošajām būvēm.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.15. Par V.Leontjevas iesniegumu.
Saņemts V.Leontjevas iesniegums (18.10.2010., Nr.3-13/46) par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Grāveru pagastā.
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Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punktu un MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Valentīnai Leontjevai, personas kods, uz zemes vienību
18,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0148, uz zemes vienību 8,14 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0149 un uz zemes vienību 19,72 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0150 Aglonas novada Grāveru pagastā
„Meţlauki”.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0148, 6058 005
0149 un 6058 005 0150 piekrīt pašvaldībai.
3. Atļaut Valentīnai Leontjevai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes
nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 45,90 ha kopplatībā uz 10
gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.16. Par V.Žvinaķes iesniegumu.
Saņemts V.Ţvinaķes iesniegums (07.10.2010., Nr.2898) par pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Vitai Ţvinaķei, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu un uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6058 001 0046 Aglonas novada Grāveru pagastā „Ţvinaki” uz 10 gadiem.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.17. Par A.Skažutina iesniegumu.
Saņemts A.Skaţutina iesniegums (14.10.2010., Nr.3-13/44) par pašvaldības piekrišanu
nepilsonim iegūt zemi īpašumā darījuma rezultātā Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, ka nepilsonis Andrejs Skaţutins, personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
pamatojoties uz 14.10.2009. noslēgto dāvinājuma līgumu, iegūst īpašumā ½
domājamo daļu no zemes vienības 0,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058
002 0131 Aglonas novada Grāveru pagastā . Zemes lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
2. Izsniegt izziņu Andrejam Skaţutinam, atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 30.panta prasībām.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru ugunsdrošības signalizācijas apkopei Aglonas novada
domes struktūrvienībās, iestādēs un pagasta pārvaldēs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
Sēţu zālē pēc pārtraukuma nav atgriezusies deputāte I.Barkeviča.
15.§
Par projektiem.
15.1. Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007- 2013 projekts LLIII- 166.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans,
J.Rutka), NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai, ka apstiprināts Latvijas- Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas 2007- 2013 projekts LLIII- 166 „Animaterapijas izmantošana LatvijasLietuvas pierobeţas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” / „CURED BY
ANIMALS”, projekta koordinatores pienākumus veic Valentīna Ondzule, projekta
īstenošanas laiks 01.11.2010.-31.12.2011., projekta grāmatvedes pienākumus veic
Valentīna Lielcepure.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
16.1. Par SIA “Almera “ iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemts SIA „Almera” iesniegums, kurā tiek lūgts atļaut atvērt veikalu pārtikas un rūpniecības
preču tirdzniecībai Aglonas novada, Šķeltovas pagasta, Šķeltovā, Daugavpils ielā 11. Telpas ir paši
izremontējuši (pēc ugunsgrēka). Telpās ir krāšņu apkure, malku sagādā un apkurina paši, par
elektroenerģiju norēķinās pastāvīgi, noslēdzot līgumu ar Latvenergo. Silto ūdeni saņem caur pašu
uzstādīto boileru. Lūdz samazināt telpu nomas maksu līdz 0,20 sant. par 1 m² mēnesī. Telpā ir 100
m².
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Aglonas novada būvvaldi veikt izremontēto telpu apsekošanu pēc adreses:
Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas pag., Aglonas nov.
2. Slēgt līgumu uz vienu gadu ar SIA „Almera” par nedzīvojamo telpu nomu, samazinot
telpu nomas maksu par 50%.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Jautājumu izskatīt Finanšu komitejā,
pieaicinot Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāju I.Maļuhinu un SIA „Almera” pārstāvi.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Girss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par SIA „Almera” iesnieguma izskatīšanu.
2. SIA „Almera” iesniegumu izskatīt atkārtoti Finanšu komitejā, pieaicinot uz sēdi
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāju I.Maļuhinu un SIA „Almera” pārstāvi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.3. Par komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemts Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegums (21.10.2010., Nr.3039), kurā tiek
lūgts rast iespēju un noslēgt patapinājuma līgumu par personīgā transporta līdzekļa izmantošanu ar
Aglonas novada elektriķi Aleksandru Dimperu, sakarā ar to, ka apkalpojamie objekti atrodas
Aglonas novada teritorijā, uz kuriem regulāri ir jādodas un jāveic to apskate un apkalpošana.
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt patapinājuma līgumu ar Aleksandru Dimperu par personīgā transportlīdzekļa
izmantošanu.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Jautājumu virzīt atkārtotai izskatīšanai uz
Finanšu komitejas sēdi, pieaicinot speciālistus.
Deputāts A.Girss atstāj sēţu zāli plkst.19:50.
Deputāte I.Barkeviča atgrieţas sēţu zālē.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesnieguma
izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.4. Par I.Lazdānes iesniegumu.
(Ziņo: I.Soldāne)
Saņemts Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes iesniegums (13.10.2010., Nr.2965)
par zēnu kora izveidi.
No balsošanas sevi atstādina I.Soldāne.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par I.Lazdānes iesnieguma izskatīšanu.
2. Jautājumu izskatīt atkārtoti Finanšu komitejas sēdē, uzaicinot I.Lazdāni uz sēdi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.5. Par skolēnu pārvadāšanas maršrutiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu grafikus 2010./2011.
mācību gadam. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.8. Par izmaiņām likumdošanā par pirmpirkuma tiesībām.
(Ziņo: A.Streļčs)
Ar š.g. 1.oktobri stājās spēkā grozījumi par pirmpirkuma tiesībām, kas nosaka pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību. Turpmāk gadījumos, kad pašvaldības, ievērojot noteikto
regulējumu, pirmpirkuma tiesības neizmanto, par šiem jautājumiem katrā atsevišķā gadījumā
pašvaldības domei nebūs jālemj, kā tas ir bijis līdz šim.
Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek
atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Ja atsavināmais nekustamais īpašums vietējai pašvaldībai ir nepieciešams savu funkciju veikšanai,
dome ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas dienas
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pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmanto t pirmpirkuma
tiesības.
Savukārt, ja atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai,
attiecīgi pilnvarota pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pirkuma līguma
vai tā noraksta saņemšanas dienas sastāda izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Sagatavotie trīs sekojošie lēmumprojektu varianti:
1.variants:
1. Pilnvarot sastādīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības: Attīstības un
plānošanas nodaļu un zemes ierīkotāju A.Streļču.
2.variants:
1. Pilnvarot sastādīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības:
Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju.
3.variants:
1. Noteikt pilnvarotu personu, kas sastādīs izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.variantu.
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot zemes ierīkotāju Aināru Streļču sastādīt izziņas par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības, saskaņojot to ar Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāju Inetu Valaini.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.9. Par A.Girsa iesniegumu (25.10.2010., Nr.3066).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts deputāta A.Girsa iesniegums (25.10.2010.) par atbrīvošanu no deputāta pienākumu
pildīšanas,
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta
1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(A.Kluss, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt Andra Girsa deputāta pilnvaras, sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.13. Par L.Melderes iesniegumu (29.10.2010., Nr.3094).
(Ziņo: I.Reščenko)
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Saņemts L.Melderes iesniegums (29.10.2010., Nr.3094), kurā tiek lūgts rast iespēju piešķirt
finansējumu 30,00 Ls apmērā konkursa organizēšanai (balvas, diplomi). 2010.gada novembrī
Tēvzemes nedēļas laikā Aglonas vidusskolā novada mērogā tiek rīkots Erudītu konkurss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 30,00 Ls apmērā Erudītu konkursa rīkošanai, kurš notiks
2010.gada novembra mēnesī Tēvzemes nedēļas laikā Aglonas vidusskolā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.10. Par Jaudzemu ielas 2a mājas iedzīvotāju iesniegumu ( 20.10.2010., Nr. 3008).
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes” 2.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Jaudzemu ielas 2a, Aglonā iedzīvotājiem nozāģēt pie mājas esošos kokus, kas ir
pārauguši mājas augstumu un kuri apdraud mājas pamatus.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.14. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemta SIA „Preiļu slimnīca” vēstule (26.10.2010., Nr.3067) par 9 mēnešu bilanci un peļņas
vai zaudējumu aprēķinu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” bilanci par 9 mēnešiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
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7.6. Par līgumu ar V/a „Kultūras informācijas sistēmas”.
Saņemta V/a „Kultūras informācijas sistēmas” vēstule (29.10.2010., Nr.3092) par līgumu par
interneta piekļuves pakalpojumu abonēšanu novada bibliotēkām.
Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu atlikt. Jautājumu izskatīt Finanšu komitejas sēdē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par līgumu ar V/a „Kultūras informācijas sistēmas”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.20:30
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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