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SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 27.janvārī

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 13 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Vadims Krimans, Andris Ruduks, Jānis Rutka, Didzis Vanags, Andris Girss, Anita Anna
Bartuša, Ingūna Barkeviča, Iveta Soldāne (no plkst.13:25), Ainārs Streļčs.
Uzaicinātās personas: juriste I.Klindžāne, Sociālā dienesta vadītāja V.Pašķeviča, Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Ā.Perševica, Jaunaglonas arodvidusskolas direktors V.Kursītis.
Piedalās – sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele.
Biedrības „Dordedze” pārstāvji – J.Džeriņš, J.Trubačs, I.Livdāns.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1.

Par saistošajiem noteikumiem Nr.1. „Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1. „Aglonas novada pašvaldības nolikums” ”.
2.
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2. „Par Aglonas novada domes
nodevām”.
3.
Par Aglonas novada pagastu pārvalžu nolikumiem.
4.
Par noteikumiem „Aglonas novada domes darba kārtība”.
5.
Par noteikumiem „Aglonas novada domes dokumentu aprites kārtība”.
6.
Par deputāta A.Badūna atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Aglonas novada domes
komitejās.
7.
Par deputāta A.Streļča ievēlēšanu Aglonas novada domes komitejā.
8.
Par pārstāvi kapitālsabiedrībās.
9.
Par pārstāvja deleģēšanu darbam Apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā.
10. Par pārstāvja deleģēšanu darbam biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Par VSAC „Aglona” direktora iesniegumiem.
13. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumiem.
14. Par Aglonas novada domes Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta komitejas
izskatītiem jautājumiem:
14.1. Par piedalīšanos Preiļu novada domes organizētajā futbola čempionātā.
14.2. Par zivju nozvejas limita piešķiršanu.
Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2

-1-

14.3. Par Aglonas internātvidusskolas vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes
akreditāciju.
14.4. Par pašvaldības izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izstrādi un sadarbību profesionālās
izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde.
14.5. Par pilnvarotās personas noteikšanu pārstāvēt pašvaldību vietējās pašvaldības līmeņa un
novadu līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā.
14.6. Par sadarbību ar SIA „Lursoft IT”.
14.7. Par elektronisko saziņu ar Valsts izglītības satura centru.
14.8. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
14.9. Par Aglonas novada ģerboņa izveides uzsākšanu.
15. Par materiālo pabalstu 12.klases absolventiem.
16. Par biedrības „Preiļu rajona partnerība” iesniegumu.
17. Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2010.gadā.
18. Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2010.gadā.
19. Par līgumiem.
20. Par dotācijas piešķiršanu Sarkanā Krusta Krāslavas komitejai.
21. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā”.
22. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi
Aglonas novada iedzīvotājiem”.
23. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā”.
24. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Aglonas novadā”.
25. Par sociālajiem pabalstiem.
26. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
27. Par pārstāvja pilnvarošanu darbam NVA Preiļu filiāles Konsultatīvajā padomē.
28. A.Badūna iesniegums par Aglonas novada pašvaldības iestāžu „Veselības un sociālās aprūpes
centra „Aglona” un pansionāta „Salenieki” reorganizāciju.
29. Par izmaiņām Aglonas novada Grāveru un Šķeltovas pagastu pārvalžu struktūrā.
30. Par Aglonas novada domes izpilddirektoru.
31. Par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
32. Par Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku likmju apstiprināšanu.
33. Par Aglonas novada domes štatu sarakstu 2010.gadam.
34. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes autobusa maršruta apstiprināšanu skolēnu pārvadāšanai.
35. Par Aglonas novada bāriņtiesas pārskatu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kādā datumā deputātiem vajadzēja saņemt lēmumprojektus?”
I.Reščenko atbild, ka piektdien, 22.01.2010., Finanšu komitejā bija vienojušies, ka lēmumprojekti
būs pirmdien.
J.Rutka iebilst, ka ir virkne jautājumu, ko vajadzēja izskatīt komitejās pirms sēdes. Dokumenti
nesavlaicīgi tiek iedoti deputātiem.
A.Badūns: Ja kāds jautājums liekas sasteigts, par darba kārtību var balsot pa punktiem.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Tas, kas šķiet, nav likums.”
V.Krimans lūdz papildināt dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
 Deputātu V.Krimana, J.Rutka, D.Vanaga informācija par pieprasījumiem;
 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
V.Krimans lūdz 1., 3., 4., 5., 12. jautājumu pārcelt uz dienas kārtības beigām.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Visi jautājumi, kas iekļauti dienas kārtībā bez Finanšu komitejas
atzinuma, nav likumīgi.”
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I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
 Par SIA „Apsardzes serviss” līgumu;
 Par SIA „Dova” līgumu;
 Par izdevumu apstiprināšanu ēdināšanai un medikamentiem VSAC „Aglona” un Salenieku
pansionātā uz vienu iemītnieku;
 Par līgumu ar SIA „Visla D”;
 Par rēķinu, pavadzīmju vizēšanas kārtību Aglonas novada domē;
 Par sporta inventāra iegādi Aglonas novada Futbola komandai.
I.Soldāne ierodas uz sēdi plkst.13:25
Balso par V.Krimana priekšlikumu 1., 3., 4., 5., 12. jautājumu pārcelt uz dienas kārtības beigām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 6 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs), V.Krimana priekšlikums netika apstiprināts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Balso par V.Krimana priekšlikumu papildināt dienas kārtību ar sekojošu jautājumu:


Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu:
36. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balso par V.Krimana priekšlikumu papildināt dienas kārtību ar sekojošu jautājumu:


Deputātu V.Krimana, J.Rutka, D.Vanaga informācija par pieprasījumiem.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – 2 (A.Beķis, A.Badūns), NOLEMJ:
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu:
37. Deputātu V.Krimana, J.Rutka, D.Vanaga informācija par pieprasījumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balso par I.Reščenko priekšlikumu papildināt dienas kārtību ar 6 jautājumiem:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka);
atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
Iekļaut dienas kārtībā sekojošus jautājumus:
38. Par SIA „Apsardzes serviss” līgumu.
39. Par SIA „Dova” līgumu.
40. Par izdevumu apstiprināšanu ēdināšanai un medikamentiem VSAC „Aglona” un
Salenieku pansionātā uz vienu iemītnieku.
41. Par līgumu ar SIA „Visla D”.
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42. Par rēķinu, pavadzīmju vīzēšanas kārtību Aglonas novada domē.
43. Par sporta inventāra iegādi Aglonas novada Futbola komandai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – 2 (V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par saistošajiem noteikumiem Nr.1. „Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1. „Aglonas novada pašvaldības nolikums” ”.
2. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2. „Par Aglonas novada domes
nodevām”.
3. Par Aglonas novada pagastu pārvalžu nolikumiem.
4. Par noteikumiem „Aglonas novada domes darba kārtība”.
5. Par noteikumiem „Aglonas novada domes dokumentu aprites kārtība”.
6. Par deputāta A.Badūna atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Aglonas novada domes
komitejās.
7. Par deputāta A.Streļča ievēlēšanu Aglonas novada domes komitejā.
8. Par pārstāvi kapitālsabiedrībās.
9. Par pārstāvja deleģēšanu darbam Apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā.
10. Par pārstāvja deleģēšanu darbam biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Par VSAC „Aglona” direktora iesniegumiem.
13. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumiem.
14. Par Aglonas novada domes Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta komitejas
izskatītiem jautājumiem:
14.1. Par piedalīšanos Preiļu novada domes organizētajā futbola čempionātā.
14.2. Par zivju nozvejas limita piešķiršanu.
14.3. Par Aglonas internātvidusskolas vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes
akreditāciju.
14.4. Par pašvaldības izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izstrādi un sadarbību
profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde.
14.5. Par pilnvarotās personas noteikšanu pārstāvēt pašvaldību vietējās pašvaldības
līmeņa un novadu līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā.
14.6. Par sadarbību ar SIA „Lursoft IT”.
14.7. Par elektronisko saziņu ar Valsts izglītības satura centru.
14.8. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
14.9. Par Aglonas novada ģerboņa izveides uzsākšanu.
15. Par materiālo pabalstu 12.klases absolventiem.
16. Par biedrības „Preiļu rajona partnerība” iesniegumu.
17. Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2010.gadā.
18. Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2010.gadā.
19. Par līgumiem.
20. Par dotācijas piešķiršanu Sarkanā Krusta Krāslavas komitejai.
21. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā”.
22. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Pašvaldības sociālie
pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem”.
23. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā”.
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24. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”.
25. Par sociālajiem pabalstiem.
26. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
27. Par pārstāvja pilnvarošanu darbam NVA Preiļu filiāles Konsultatīvajā padomē.
28. A.Badūna iesniegums par Aglonas novada pašvaldības iestāžu „Veselības un sociālās
aprūpes centra „Aglona” un pansionāta „Salenieki” reorganizāciju.
29. Par izmaiņām Aglonas novada Grāveru un Šķeltovas pagastu pārvalžu struktūrā.
30. Par Aglonas novada domes izpilddirektoru.
31. Par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
32. Par Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku likmju apstiprināšanu.
33. Par Aglonas novada domes štatu sarakstu 2010.gadam.
34. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes autobusa maršruta apstiprināšanu skolēnu
pārvadāšanai.
35. Par Aglonas novada bāriņtiesas pārskatu.
36. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
37. Deputātu V.Krimana, J.Rutka, D.Vanaga informācija par pieprasījumiem.
38. Par SIA „Apsardzes serviss” līgumu.
39. Par SIA „Dova” līgumu;
40. Par izdevumu apstiprināšanu ēdināšanai un medikamentiem VSAC „Aglona” un
Salenieku pansionātā uz vienu iemītnieku.
41. Par līgumu ar SIA „Visla D”.
42. Par rēķinu, pavadzīmju vizēšanas kārtību Aglonas novada domē.
43. Par sporta inventāra iegādi Aglonas novada Futbola komandai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr.1. „Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1. „Aglonas novada pašvaldības nolikums” ”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, A.Beķis, J.Rutka, D.Vanags, I.Barkeviča.
V.Krimans jautā, vai visi saistošie noteikumi ir izvērtēti ar jurista atzinumu?
A.Badūns skaidro, ka novada domes priekšsēdētājs izvērtē, vai ir nepieciešams atzinums, vai nav.
A.Beķis skaidro, ka jurista atzinums ir vajadzīgs, ja ienāk ārējs dokuments.
D.Vanaga priekšlikums ir atdot atpakaļ komitejām saistošos noteikumus un kopā ar juristu
sagatavot un veikt labojumus.
Debatē par grozījumiem Aglonas novada domes nolikuma 27.punktā.
A.Badūna priekšlikums ir vārdu „publiski” aizstāt ar vārdu „elektroniski”.
Balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret –1 (J.Rutka); atturas – 4
(V.Krimans, D.Vanags, A.Bartuša, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Aglonas novada domes nolikuma grozījumu 1.punktā vārdu „publiski” aizstāt ar
vārdu „elektroniski”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Notiek debates par nolikuma grozījumu 2.punktu.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka.
V.Krimans iebilst, ka domes priekšsēdētājs vienpersoniski grib parakstīt līgumus par lielām naudas
summām. Pastāv iespēja sasaukt ārkārtas sēdi un apstiprināt līgumu. Par lēmumu pildīšanu ir
atbildīgi visi deputāti.
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A.Badūns: Iestādes vadītājam ir tiesības parakstīt līgumu. Aicina uzticēties novada domes
priekšsēdētājam.
Balso par nolikuma grozījumu 2.punktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags,
I.Soldāne); atturas – 2 (A.Bartuša, I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošus noteikumus Nr.1. „Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1.”Aglonas novada pašvaldības nolikums”” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2. „Par Aglonas novada domes
nodevām”.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Barkevičai ir priekšlikums dažās pozīcijās mainīt naudas summas – samazināt nodevu maksu
fiziskām personām.
Deputāti vienojoties piekrīt.
I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panat 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne, A.Bartuša); pret – 2
(V.Krimans, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošus noteikumus Nr.2 „Par Aglonas novada domes nodevām”.
(Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
3.§
Par Aglonas novada pagastu pārvalžu nolikumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, 691 .pantu un 692 pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša); pret – 3 (V.Krimans,
J.Rutka, D.Vanags); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kastuļinas pagasta pārvaldes nolikumu. (Pielikumā)
2. Apstiprināt Šķeltovas pagasta pārvaldes nolikumu. (Pielikumā)
3. Apstiprināt Grāveru pagasta pārvaldes nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par noteikumiem „Aglonas novada domes darba kārtība”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu un „Darba likuma” 55.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, J.Rutka, I.Soldāne); pret
– nav; atturas – 2 (V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Aglonas novada domes darba kārtība” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par noteikumiem „Aglonas novada domes dokumentu aprites kārtība”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: A.Badūns, J.Rutka.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Aglonas novada domes dokumentu aprites kārtība”
(Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par deputāta A.Badūna atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Aglonas novada domes
komitejās.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 2.daļu, ņemot vērā deputāta A.Badūna
iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot deputātu A.Badūnu no pienākumu pildīšanas Aglonas novada domes Veselības
un sociālo jautājumu komitejā un Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko ir Finanšu
komitejas priekšsēdētājs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par deputāta A.Streļča ievēlēšanu Aglonas novada domes komitejā.
(Ziņo: I.Reščenko)
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt deputātu Aināru Streļču darbam Aglonas novada domes
Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par pārstāvi kapitālsabiedrībās.
(Ziņo: I.Reščenko)
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar jauna Aglonas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, pamatojoties uz likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta, 5.daļas 4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko ir kapitāla daļu turētāja (Aglonas
novada domes) pārstāvis sekojošās kapitālsabiedrībās:
1.1. SIA „Cirīšu HES”;
1.2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”;
1.3. SIA „Preiļu slimnīca”.
2. Atļaut Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko savienot domes
priekšsēdētāja amatu ar pārstāvja amatu sekojošās kapitālsabiedrībās:
2.1. SIA „Cirīšu HES”;
2.2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”;
2.3. SIA „Preiļu slimnīca”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par pārstāvja deleģēšanu darbam Apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā.
(Ziņo: I.Reščenko)
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu, pamatojoties uz 22.09.2009. MK noteikumiem Nr.1072
„Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to
izveidošanās kārtību”, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta, 5.daļas 4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Deleģēt darbam Apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā Aglonas novada domes
priekšsēdētāju Igoru Reščenko.
2. Atļaut Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko savienot domes
priekšsēdētāja amatu ar darbu Apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par pārstāvja deleģēšanu darbam biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”.
(Ziņo: I.Reščenko)
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta, 5.daļas 4.punktu,

Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2

-8-

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izvirzīt Aglonas novada domes priekšsēdētāju Igoru Reščenko darbam biedrībā
Eiroreģions „Ezeru zeme”.
2. Atļaut Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko savienot domes
priekšsēdētāja amatu ar darbu biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
A.Badūna priekšlikums par katru jautājumu nebalsot. Apstiprināt vienojoties, ja kurā jautājumā
kāds būs „pret”, tad balsot.
11.1. Par SIA Metrum iesniegumu.
Saņemts SIA Metrum iesniegums (11.01.2010., Nr.34) par Aglonas novada domes 22.12.2009.
sēdes protokola precizēšanu un adreses apstiprināšanu,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt 22.12.2009. Aglonas novada sēdes protokola Nr.21, lēmuma Nr.4.1 punktu 2.
2. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0090 adresi
Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304 un apbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0157 adresi Parka iela 2A,
Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304.
3. Neapbūvētai zemes vienībai 1,72 ha platībā, kura atdalīta no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0090, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Vārpas”.
4. Neapbūvētai zemes vienībai 1,50 ha platībā, kura atdalīta no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0157, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Ozollejas”.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11. 2. Par AS “Sadales tīkls” iesniegumu.
Saņemts AS “Sadales tīkls” iesniegums (16.11.2009., Nr.868) par nosaukumu piešķiršanu.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt inženiertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0229 Jaunaglonā, Aglonas pagastā, jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu: “Transformatoru apakšstacija STA 2114”un adresi
Rušonas iela 13A, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV5304.
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.
Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2
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11. 3. Par A.Skažutina iesniegumu.
Saņemts A.Skažutina iesniegums (29.12.2009., Nr.1154) par zemes lietošanas mērķa maiņu..
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 002 0131 Grāveru pagasta Slobodā no – „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 uz „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).
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 V.Daukstes iesniegumu.
Saņemts V.Daukstes iesniegums (21.12.2009., Nr.1100) par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglinājumiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2.punktu,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Samazināt par 50% Voldemāram Daukstem, personas kods 210828-10608, kā politiski
represētai personai, apmaksājamo nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadā
nekustamajam īpašumam „Pakrastes” 1,0 ha kopplatībā, Aglonas pagastā.
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 A.Žundas iesniegumu.
Saņemts A.Žundas iesniegums (29.12.2009., Nr.1100) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.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, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Anastasijai Žundai, personas kods 061243-12426, Grāveru
pagastā uz zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 un uz
zemes gabalu 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0137.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Anastasiju Žundu, personas kods 061243-12426, uz
zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0138 piekrīt pašvaldībai.
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4. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0137 starpgabala statusu un
noteikt, ka zeme piekrīt pašvaldībai.
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.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11. 6. Par A.Paškevičas iesniegumu.
Saņemts A.Pašķevičas iesniegums (13.01.2010., Nr.51) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.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, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Albinai Paškevičai, personas kods 260352-12405,
Grāveru pagastā uz zemes gabalu 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004
0368, uz zemes gabalu 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0345 un uz
zemes gabalu 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0121.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Albinu Paškeviču, personas kods 260352-12405, uz
augstāk minētiem zemes gabaliem 6,3 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0368, 6058 004 0345
un 6058 001 0121 piekrīt pašvaldībai.
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. 7. Par R.Černijas un J.Žurnas iesniegumiem.
Saņemts R.Černijas un J.Žurnas iesniegumi (13.01.2010., Nr.53 un Nr.52) par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
1
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, 2 . daļu, likuma „Par valsts un
1
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4 .panta 2.daļas 6.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, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Rimmai Černijai, personas kods 071185-12426, un Jelenai
Žurnai, personas kods 170782-12419, katrai uz ½ domājamo daļu Grāveru pagastā uz
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0132 4,0 ha kopplatībā.
2. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0132 starpgabala statusu
sakarā ar to, ka nav piekļūšanas iespēju no koplietošanas ceļa un noteikt, ka zeme
piekrīt pašvaldībai.
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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 spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.8. Par R.Kormiļcevas iesniegumu.
Saņemts R.Kormiļcevas iesniegums (29.12.2009., Nr.1155) par pašvaldības zemes nomas tiesību
izmaiņām Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt iepriekš noslēgto nomas līgumu ar Raisu Kormiļcevu, personas kods
301248-10660, uz pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0160
9,8 ha kopplatībā Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Piešķirt nomas tiesības Raisai Kormiļcevai, personas kods 301248-10660, uz daļu
pašvaldības zemes gabala 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0160.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
4. Apstiprināt nomas zemes grafisko pielikumu.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.9. Par V.Vasiļjevas iesniegumu.
Saņemts V.Vasiļjevas iesniegums (06.01.2010., Nr.3-13/2) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Vasiļjevai, personas kods 120253-12202, uz
pašvaldības zemes gabala daļu 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002
0160 Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
3. Apstiprināt nomas zemes grafisko pielikumu.
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.
11.10. Par E.Pizāna iesniegumu.
Saņemts E.Pizāna iesniegums (06.01.2010., Nr.3-13/3) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomas tiesības Edgaram Pizānam, personas kods 110279-12207, uz
pašvaldības zemes gabalu 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0234
Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā rakstura apbūve.
3. Apstiprināt nomas zemes grafisko pielikumu.
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.
I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.

11.11. Par G.Bogdanova iesniegumu.
Saņemts G.Bogdanova iesniegums (23.12.2009., Nr.1116) par pašvaldības zemes nomas tiesību
pārtraukšanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt noslēgto nomas līgumu ar Grigoriju Bogdanovu, personas kods 250165-12424,
uz pašvaldības zemes gabalu „Bogdāni”– daļu no Ilzas-Geranimovas ezera ar kadastra
apzīmējumu 6058 001 0297 7,8 ha kopplatībā Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Augstāk minēto zemes gabalu atstāt pašvaldībai piekrītošo zemju sastāvā.
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 S.Bogdanovas iesniegumu.
Saņemts S.Bogdanovas iesniegums (23.12.2009., Nr.1117) par pašvaldības zemes nomas tiesību
pārtraukšanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt noslēgto nomas līgumu ar Svetlanu Bogdanovu, personas kods 200466-12415, uz
pašvaldības zemes gabalu „Gaismas” – daļu no Ilzas-Geranimovas ezera ar kadastra
apzīmējumu 6058 001 0298 4,1 ha kopplatībā Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Augstāk minēto zemes gabalu atstāt pašvaldībai piekrītošo zemju sastāvā.
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.
I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.

11.13. Par L.Krupeņko iesniegumu.
Saņemts L.Krupeņko iesniegums (28.12.2009., Nr.1137) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2
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1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam Aglonas pagasta
Jaunaglonā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0269 uz 0,18 ha.
2. Piešķirt nomas tiesības Ludmilai Krupeņko, personas kods 050760-10209, uz
pašvaldības zemes gabalu 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0269
Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība
personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
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.
11.14. Par E.V.Smanes iesniegumu.
Saņemts E.V.Smanes iesniegums (21.12.2009., Nr.1092) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Euženijai Valentinai Smanei, personas kods 150838-13818, uz
pašvaldības zemes gabala „Livdānu zeme” daļu 0,80 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0525 Aglonas novada Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
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.
11.15. Par A.Gersamijas iesniegumu.
Saņemts A.Gersamijas iesniegums (16.12.2009., Nr.1070) par pašvaldības zemes nomas tiesību
izmaiņām Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt 21.05.2004.g. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.62 starp Aglonas pagasta
padomi un Arčilu Gersamiju, personas kods 110862-10256.
2. Izteikt līguma 1.1. punktu šādā redakcijā –„Iznomātājs iznomā un nodod, bet
Nomnieks pieņem lietošanā un nomā Aglonas novada domei piederošo zemes
gabalu, turpmāk līguma tekstā saukts zemes gabals, ar kadastra Nr. 7642 004 0461,
ar kopējo platību 2,64 ha robežās, kas noteiktas atbilstoši zemes robežu plānam,
atpūtas kompleksa izveidošanai”.
3. Izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā –„Nomnieks maksā nomas maksu par
zemes gabala lietošanu LVL 85,00 (astoņdesmit pieci lati) gadā. Nomnieks nomas
maksu Iznomātājam maksā reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz katra gada 1. jūnijam”.
4. Izteikt līguma 4.10. punktu šādā redakcijā –„Nomnieks apņemas 10 gadu laikā līdz
2014. gadam investēt augstākminētajā zemes gabalā ne mazāk kā LVL 70 000
(septiņdesmit tūkstoši latu)”.
5. Veikt zemes nomas maksas pārrēķinu sākot ar 2010.gadu.
6. 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.
Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2
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11.16. Par I.Jokstes iesniegumu.
Saņemts I.Jokstes iesniegums (12.01.2010., Nr.45) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Dzidrai Ancveriņai, personas
kods 020239-12168, piederošo nekustamo īpašumu „Ezera ielā 2” 0,1135 ha
kopplatībā, Aglonā, Aglonas novadā, sastāvošu no 1 zemes gabala un dzīvojamās
mājas, par labu Irēnai Jokstei, personas kods 261088-12154, deklarētā dzīvesvieta
Ezera ielā 7, Aglonā.
Pirkuma līguma summa 4 000,00 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.
11.17. Par S.Valaiņa iesniegumu.
Saņemts S.Valaiņa iesniegums (13.01.2010., Nr.50) par platību precizēšanu un Aglonas pagasta
padomes 25.02.2009. sēdes protokola Nr.3 precizēšanu.
Ņemot vērā veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas pagasta padomes 25.02.2009. sēdes protokola Nr.3 lēmumu Nr.12.5. par
Staņislavam Valainim, personas kods 130564-12171, piederošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7642 010 0133 sadali.
2. Zemes vienībai „Šaurītes” ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0133 2.1. noteikt platību 5,35 ha ,
2.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
2.3. papildināt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus – ceļa servitūts par labu
jaunizveidotajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0038.
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai „Skaista” ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0038 3.1. noteikt platību 0,1217 ha,
3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601).
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.
11.18. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas lēmumu.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas lēmums (11.01.2010.,
Nr.43) par zemes robežu strīdu L.Bernāna lietā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu
komisijas 30.12.2009. lēmumu Nr.2-16-L/71 par zemes robežu strīda izbeigšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.19. Par SIA TSF D iesniegumu.
Saņemts SIA TSF D iesniegums (20.01.2010., Nr.96) par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam “Darbnīcas” Sķeltovas ciemā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas
ciemā nekustamā īpašuma “Darbnīcas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094
005 3367 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās, atdalot zemes platību 0,3 ha ēku ar
kadastra apzīmējumiem 6094 005 3367 002 un 6094 005 3367 003 uzturēšanai,
saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
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.
11.20. Par I.N.Daugaviņas iesniegumu.
Saņemts I.N.Daugaviņas iesniegums (25.01.2010., Nr.117) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0152 Aglonas novada
Šķeltovas pagastā piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Leontīnes”.
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.
11.21. Par SIA VL STARS iesniegumu.
Saņemts SIA VL STARS iesniegums (21.01.2010., Nr.106) par pašvaldības pirmpirkuma
tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA VL STARS, reģ Nr.
42403013123, piederošo nekustamo īpašumu „Ūbeles” 7,1 ha kopplatībā, Aglonas
novada Kastuļinas pagastā Foļvarkā, sastāvošu no 1 zemes gabala, par labu Jānim
Butkevičam, personas kods 030278-11449, deklarētā adrese Tiņanova ielā 40, Rēzeknē.
Pirkuma līguma summa 1 443,00 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.
Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2
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11.22. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegumu.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegums
(14.12.2009., Nr.1044) par zemes robežu strīdu V.Romanovskas lietā.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0085 grafisko pielikumu.
2. Iesniegt VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai Aglonas
pagasta padomes apstiprināto grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0085.
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.
11.23. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegumu.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegums
(18.12.2009., Nr.1082) par zemes robežu strīdu V.Ļeonovas lietā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
NOLEMJ:
1. Apstiprināt robežas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0072 un 7642 001 0211.
2. Grafiskos pielikumus iesniegt VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai.
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.

Juriste I.Klindžāne skaidro, ka šajā jautājumā notiek tiesvedība.
Deputāti vienojas atlikt šo jautājumu sakarā ar to, ka notiek tiesvedība.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.24. Par 09.12.2009. Aglonas novada domes, protokols Nr.19, lēmuma Nr.10.2.
precizēšanu I.Zēveles lietā.
Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm, izteikt 09.12.2009. Aglonas novada domes, protokols
Nr.19, lēmuma Nr.10.2. šādā redakcijā:
KONSTATĒJA:
- ar 16.11.1994. Aglonas pagasta zemes komisijas, protokols Nr.29, lēmumu tika atjaunotas
īpašuma tiesības I.Zēvelei un V.Mazurei uz mantojamo zemi nogabalā Nr.15 0,20 ha
platībā un nogabalā Nr.9b 0,10 ha platībā,
- saskaņā ar Aglonas pagasta padomei piederošās zemes inventarizācijas datiem, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0563 un 7642 004 0511 Aglonā, Somersetas
ielā 8 un Somersetas ielā 10 uz 01.01.2009. bija pašvaldības uzskaitē,
- ar 10.03.2009. Latgales apgabaltiesas spriedumu I.Zēvelei tika atzītas īpašuma tiesības uz
namīpašumu, kas atrodas Aglonā Somersetas ielā 8 un Somersetas ielā 10,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča), NOLEMJ:
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1. Nodot pašvaldības zemes gabalu 0,0227 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0563
Somersetas ielā 8, Aglonas ciemā, ēku īpašniecei un zemes mantiniecei Ingeborgai Zēvelei,
personas kods 101238-12762, dzīv.Rīgā, Patversmes ielā 22/4-86.
1.2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0563.
1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0563 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu un adresi Somersetas iela 8, c. Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.
1.4. Apstiprināt sekojošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- Ciriša ezera aizsargjosla;
- valsts autoceļa aizsargjosla.
1.5. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Nodot daļu - 0,25 ha no pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0511
Somersetas ielā 10, Aglonas ciemā, ēku īpašniecei un zemes mantiniecei Ingeborgai
Zēvelei, personas kods 101238-12762, dzīv.Rīgā, Patversmes ielā 22/4-86.
2.2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0511.
2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0511 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu un adresi Somersetas iela 10, c. Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.
2.4. Apstiprināt sekojošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- Ciriša ezera aizsargjosla;
- valsts autoceļa aizsargjosla;
- sakaru kabeļa aizsargjosla.
2.5. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Noteikt, ka atlikušā platība - 0,06 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0511, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta 2.daļas 5.punktu, piekrīt pašvaldībai.
3.1. Jaunizveidojamai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve (kods 0908).
3.2. Jaunizveidojamai zemes vienībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.
4. Anulēt izgatavotos zemes robežu plānus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7642
004 0563 un 7642 004 0511.
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.25. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.2-04.L/3011.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (30.11.2009., Nr.952) par 28.10.2009.
Aglonas novada domes lēmuma Nr. 16.10. „Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo
īpašumu „ precizēšanu.
Sagatavotais lēmumprojekts:

NOLEMJ:
1.Grozīt 28.10.2009. Aglonas novada domes protokols Nr.16 lēmumu Nr.10. un izteikt to šādā redakcijā :
Pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību 33.panta 1.daļas 8.punktu un 33.panta
1.daļas 8.punktu un 33.panta 2.daļu,
Izbeigt lietošanas tiesības uz zemes gabaliem, kuru lietotāji ir miruši un mantinieki uz nekustamo īpašumu
nav pieteikušies (uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 5 gadiem un vairāk) saskaņā ar klāt
pievienoto tabulu:
Nr. Vārds, uzvārds
Zemesgabala
Platība, Parāda
Parāda
Ziņas par
kadastra
ha
summa,
uzkrāšanas
lietotāja
apzīmējums
LVL
periods
miršanu
1.
Heonija Prusakova
7642-001-0132
7,8
71,35
mirusi
2.
Dmitrijs Petrovs
6072-001-0167
2,0
15,69
5 gadi
miris
20.08.2002.
3.
Leontīna Valaine
7642-011-0056
7,2
110,73
10 gadi
mirusi
25.03.1994.

Aglonas novada domes 27.01.2010. sēdes protokols Nr.2

- 18 -

4.

Kirils Sergejevs

7642-009-0019

6,2

75,24

10 gadi

5.

Ļubova Putnāne

6072-007-0041

5,6

52,17

5 gadi

miris
30.11.1994
mirusi

2. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopsummu LVL 325,18 sakarā ar to, ka parāda piedziņa nav
iespējama.
3. Augstākminētās zemes vienības, uz kurām izbeigtas lietošanas tiesības, ieskaitīt valsts rezerves zemes
fondā.
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.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss.
Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu atlikt.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.26. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 01.01.2010.g. piederošo un piekrītošo zemju
inventarizācijas sarakstu apstiprināšanu.
Atbilstoši 28.12.2009.g. VZD Latgales reģionālās nodaļas izsniegtajiem Aglonas novada
pašvaldības zemju sarakstam,
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošo Aglonas novada pašvaldībai uz 01.01.2010.g. piederošo un
piekrītošo zemju inventarizācijas sarakstu kopsavilkumu:
Administratīvā
teritorija
Grāveru pag.
Kastuļinas pag.
Šķeltovas pag.
Aglonas pag.
Kopā

Zemes
zem ēkām
un būvēm,
ha
62,8176
74,3837
160,0408
76,9939

Zemes
vienību
skaits

Kultivētās
zemes, ha

Zemes
vienību
skaits

Pārējās
zemes, ha

Zemes
vienību
skaits

Kopā,
ha

38
75
63
50

405,67
250,42
455,06
265,4102

114
91
139
98

412,89
268,66
263,06
668,8789

59
81
60
95

881,3776
593,4637
878,1608
1011,283

374,2360

226

1376,5602

442

1613,4889

295

3364,2851

2. Apstiprināt sekojošo izslēdzamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 01.01.2010.g
no Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:
Administratīvā teritorija
Grāveru pagasts
Kastuļinas pagasts
Šķeltovas pagasts
Aglonas pagasts
Kopā

Atkritušo zemju platība,
ha

Zemes vienību skaits

234,97
21,50
26,40
94,7561

34
10
4
41

377,6261

89

Pielikumā zemju inventarizācijas saraksti.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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11.27. Par J.Džeriņa un J.Cakula iesniegumiem.
Saņemts J.Džeriņa iesniegums (18.12.2009., Nr.1080) un J.Cakula iesniegums (11.12.2009.,
Nr.1032) par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājuma noteikšanu blakus pieguļošam īpašumam
„Cirīšu HES ūdenskrātuve”.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz Civillikuma 1162. pantu,
NOLEMJ:

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Cirīšu HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 008 0084 sekojošus zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1.1. cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par labu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0080,
1.2. cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par labu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0375.
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.

Debatēs piedalās: A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs.
A.Beķis lūdz ieprotokolēt: „Mans paraksts ir uz privatizācijas informācijas lapas, ka saskaņā ar
plānu ēkas un būves ir privatizētas.”
V.Krimana priekšlikums ir sadalīt lēmumprojektu par katru iesniegumu atsevišķi.
Balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (A.Beķis), NOLEMJ:
1. Sadalīt divos lēmumos par katru iesniedzēju atsevišķi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.28. Par J.Džeriņa iesniegumu.
Saņemts J.Džeriņa iesniegums (18.12.2009., Nr.1080) par zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājuma noteikšanu blakus pieguļošam īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve”.
Pamatojoties uz Civillikuma 1162. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 5 (I.Barkeviča,
J.Rutka, D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Cirīšu HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 008 0084 sekojošus zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1.1. cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par
labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0080.
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.
11.29. Par J.Cakula iesniegumu.
Saņemts J.Cakula iesniegums (11.12.2009., Nr.1032) par zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājuma noteikšanu blakus pieguļošam īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve”.
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Pamatojoties uz Civillikuma 1162. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 5 (I.Barkeviča,
J.Rutka, D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Cirīšu HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 008 0084 sekojošus zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1.1. cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par
labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0375.
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.
11.30. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
Saņemts SIA Cirīšu HES iesniegums (09.12.2009., Nr.1023) par zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājuma noteikšanu pašvaldības īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve”,
Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4
(J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne ), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Cirīšu HES” viedokli par Aglonas novada pašvaldības
īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve” apgrūtinājumu noteikšanu.
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.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti Jaunaglonas arodvidusskolas direktors V.Kursītis
un novada domes speciālisti un struktūrvienību vadītāji, I.Reščenko lūdz mainīt darba
kārtības secību un jautājumus neskatīt pēc kārtas.
14.§
Par Aglonas novada domes Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta komitejas
izskatītiem jautājumiem
(Ziņo: A.Beķis)
14.4. Par pašvaldības izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izstrādi un sadarbību
profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijas izstrādē.
A.Streļčs atstāj sēžu zāli.
Jaunaglonas arodvidusskolas direktors V.Kursītis īsumā stāsta par Jaunaglonas arodvidusskolas
kompetences centra izveidošanas gaitu.
A.Streļčs atgriežas sēžu zālē.
Atbilstoši profesionālās izglītības tīkla optimizācijas plānam, kas apstiprināts ar MK 06.01.2010
rīkojumu Nr.5 „Par profesionalās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.2015.gadam” un pamatojoties uz Jaunaglonas arodvidusskolas iesniegto optimizācijas plānā
paredzēto „Viduslatgales profesionālās izglītības iestāžu kompetences centra attīstības un
investīciju stratēģiju”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt stratēģijā paredzēto Viduslatgales profesionālās izglītības iestāžu kompetences
centra izveidi uz Jaunaglonas arodvidusskolas bāzes, Višķu profesionālo vidusskolu,
Dagdas un Preiļu arodvidusskolas veidojot par profesionālās izglītības kompetences centra
filiālēm.
2. Uzdot Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai sniegt Latgales reģiona
novada domēm un profesionālajām izglītības iestādēm nepieciešamo informatīvo palīdzību
paredzamajam kompetenču centram – Jaunaglonas arodvidusskolai, profesionālās
izglītības iestāžu Attīstības un investīciju stratēģijas izstrādē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
20.§
Par līdzekļu iedalīšanu Sarkanā Krusta Krāslavas filiāles uzturēšanai.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
„2009.gadā ar Sarkanā krusta palīdzību tika iedalītas pārtikas pakas:
Grāveru pagastam 2640 pakas – katras pakas vērtība Ls 2,27 = Ls 5992,80
Kastuļinas pagastam 1800 pakas – katras pakas vērtība Ls 2,27 = Ls 4086.00
Šķeltovas pagastam 1560 pakas – katras pakas vērtība Ls 2,27 = Ls 3541.20
Gada laikā saņemtas 6000 pārtikas pakas par kopējo summu = Ls 13620.00
Šogad ir iekļauts arī Aglonas pagasts.
Caur Sarkano krustu tika saņemta arī humānā palīdzība.
Visus šos gadus Sarkanā Krusta Krāslavas filiāli uzturēja Krāslavas rajona padome. Tagad
Sarkanā Krusta Krāslavas filiālei ir jānomā telpas, arī sakaru izdevumi, kancelejas preces, elektrība
un transporta izdevumi.
Pats novads vai kāda no pārvaldēm to nevar darīt, jo šī palīdzība iet tikai caur
nevalstiskajām organizācijām.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka, D.Vanags.
Deputāti vienojas, ka būtu vajadzīgs sadarbības līgums vai vienošanās ar Sarkanā Krusta Krāslavas
filiāli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieškirt 2010.gadā Ls 1200,00 Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejai.
2. Aglonas novada Sociālajam dienestam sadarbībā ar Sarkanā Krusta Krāslavas
komiteju izstrādāt sadarbības līgumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā”.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes sasitošajos noteikumus Nr.3 „Par aprūpes
mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas
novadā” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Pašvaldības sociālie
pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem”.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.pantu,
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, D.Vanags.
D.Vanags atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2
(J.Rutka, V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošus noteikumus Nr.4 „Pašvaldības
sociālie pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
D.Vanags atgriežas sēžu zālē.
23.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
Aglonas novadā”.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Girss, V.Krimans.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošus noteikumus Nr.5 „Par sociālo
dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
24.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
Debatēs piedalās: I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošus noteikumus Nr.5 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” (Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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25.§
Par sociāliem jautājumiem.
(Ziņo:V.Pašķeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sociālo pabalstu sarakstu par kopējo summu Ls 795.00 (saraksts
pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par VSAC „Aglona” direktora iesniegumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
12.1. Par iepirkuma procedūras veikšanu pārtikas precēm.
Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans, J.Rutka
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Ņemot vērā VSAC „Aglona” direktora 2010.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.1-12-2,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (I.Reščenko,
A.Beķis, A.Girss, A.Badūns), NOLEMJ:
1. Uzdot Aglonas novada domes iepirkumu komisijai veikt iepirkumu procedūru pārtikas
precēm VSAC „Aglona” pacientu ēdināšanai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.2. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites.

Ņemot vērā VSAC „Aglona” direktora 2010.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.1-12-1
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1.Uzdot Aglonas novada domes inventarizācijas komisijai apsekot VSAC „Aglona” piederošās
automašīnas UAZ-3962-01, reģistrācijas numurs BU6941, un „Ņiva” VAZ-2121, reģitsrācijas
numurs AM2367, un lemt par to norakstīšanu.
2. Pārņemt no VSAC „Aglona” bilances dzīvojamo māju ar bilances vērtību 1113.20 LVL, atlikusī
vērtība uz 01.01.2010. – 491,58 LVL.

V.Krimans kā VSAC „Aglona” iestādes direktors atsauc savu iesniegumu.
13.§
Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumiem.
(Ziņo: I.Rešcenko)
13.1. Par automašīnas TOYOTA PREVIJA stāvvietas noteikšanu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Ņemot vērā Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu, un to ka Kastuļinas pagasta
pārvaldei nav pieejama droša garāža automašīnas stāvvietai,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1.
Noteikt automašīnai TOYOTA PREVIA, reģistrācijas numurs GA 519 nakts un brīvdienas stāvvietu
pēc adrese „Mednieki” c.Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.
2.
Noslēgt ar Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāju nomas līgumu par garāžas nomu automašīnas
automašīnas stāvvietai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, I,.Barkeviča, J.Rutka, A.Badūns, A.Ruduks.
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A.Ruduka priekšlikums ir izņemt 2.punktu ārā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Noteikt automašīnai TOYOTA PREVIA, reģistrācijas numurs GA 519 nakts un
brīvdienas stāvvietu pēc adrese „Mednieki” c.Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas
novads.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2. Par Sociālās mājas labiekārtošanu.
V.Krimans atstāj sēžu zāli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, ņemot vērā
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko,
A.Badūns, A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus ūdens sildītāja, veļas mazgājamās mašīnas, ledusskapja un elektroplīts
iegādei Sociālajai mājai Kastuļinas pagastā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
14.§
Par Aglonas novada domes Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta komitejas
izskatītiem jautājumiem.
(Ziņo: A.Beķis)
14.1. Par piedalīšanos Preiļu novada domes organizētajā futbola čempionātā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Aglonas novada komandas piedalīšanos Preiļu novada rīkotajā futbola
čempionātā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
43. Par sporta inventāra iegādi Aglonas novada Futbola komandai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada Futbola komandai līdz Ls 50.00 sporta inventāra iegādei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.2. Par zivju nozvejas limita piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1.

Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam ar Stasu Rudenasu, p.k.090652-12196,
dzīves vieta Ezera ielā 1, Aglona, par zivju nozveju Cirīšu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu
un vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.
2.
Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam ar Konstantīnu Katkeviču, p.k. 09063112159, dzīves vieta Jaudzemu ielā 4-12, Aglona, par zivju nozveju Cirīšu ezerā ar vienu
50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par Aglonas internātvidusskolas vispārējās izglītības programmas un izglītības
iestādes akreditāciju.
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Aglonas internātvidusskolas vadībai veikt visus likumdošanā paredzētos priekšdarbus
izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijai.
2.
Paredzēt 2010.gada budžetā finansējumu līdz Ls 400.00 ekspertu darba samaksai sakarā
ar paredzamo Aglonas internātvidusskolas akreditāciju.
3.
Informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par pieņemto lēmumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.5. Par pilnvarotas personas noteikšanu pārstāvēt pašvaldību vietējās pašvaldības
līmeņa un novadu līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā.
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, I.Soldāne, A.Ruduks,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Aināru Streļču pārstāvēt Aglonas novada domi vietējās pašvaldības līmeņa un
novadu līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.6 . Par sadarbību ar SIA „Lursoft IT”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist sadarbībai ar SIA „Lursoft IT”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.7. Par elektronisko saziņu ar Valsts izglītības satura centru.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Nozīmēt Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti Valentīnu Ondzuli par atbildīgo
darbam ar Valsts izglītības satura centru elektroniskajā saziņas vidē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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14.8. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izveidot komisiju eksponātu novērtēšanai un iespējamai pārņemšanai 3 cilvēku
sastāvā:
Deputāts Antons Beķis;
Aglonas novada domes grāmatvede Valentīna Volkova;
Aglonas bibliotēkas bibliotekāre Dzintra Savitska.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.9. Par Aglonas novada ģērboņa izveides uzsākšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 3 (J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Uzsākt veidot (kā pilnīgi jaunu) Aglonas novada domes ģērboni.
2. Iesniegt Valsts Heraldikas komisijai pieprasījumu par viņu piedāvājumu izstrādāt
Aglonas novada ģērboni.
3. Atbildīgo par jautājumu koordinēšanu nozīmēt attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Inetu Valaini.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par materiālo pabalstu 12.klases absolventiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Barkeviča, A.Kluss.
Ņemot vērā Aglonas vidusskolas L.Šatilovas iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt materiālo pabalstu 24 Aglonas vidusskolas 12.klases absolventiem no
pašvaldības budžeta līdz Ls 15.00 katram žetonu iegādei, sakarā ar skolas beigšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par biedrības „Preiļu rajona partnerība” iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Ņemot vērā biedrības „Preiļu rajona partnerība” 2010.gada 4.janvāra iesniegumu Nr.5,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt Aglonas novada domes biedru naudu Ls 70 apmērā par 2010.gadu biedrībai
„Preiļu rajona partnerība”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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17.§
Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2010.gadā.
(Ziņo: A.Kluss)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. 2010.gadā pašvaldības autoceļiem piešķirtos līdzekļus izlietot autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanai:
Autoceļu uzturēšanu ziemas apstākļos;
Seguma uzturēšana (melnie, grants);
Satiksmes organizēšana;
Caurteku uzturēšana;
Ceļu kopšana;
Ceļu pārraudzība.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.§
Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2010.gadā.
(Ziņo: A.Kluss)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2010.gadam:
1.1. 2010.gadā novada autoceļu tīklā plānots veikt tikai ikdienas uzturēšanas
darbus:
- Autoceļu uzturēšana ziemā;
- Seguma uzturēšanas darbi;
- Caurteku uzturēšanas darbi;
- Ceļu kopšanas darbi;
- Satiksmes organizācijas darbi;
- Ceļu pārraudzība.
1.2. Plānotā mērķdotācija autoceļiem 2010.gadā - 63504 Ls + 3000 Ls (atlikums),
kopā 66504 Ls.
1.3. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi:
Autoceļu uzturēšana ziemā – 8100 Ls;
Seguma uzturēšanas darbi – 23174 Ls;
Caurteku uzturēšanas darbi – 10900 Ls;
Ceļu kopšanas darbi – 4800 Ls;
Satiksmes organizācijas darbi – 1000 Ls;
Ceļu pārraudzība – 2000 Ls.
Pārējie izdevumi:
Darba alga – 9400;
Degviela, eļļas – 5100 Ls;
Rezerves daļas, remonts (autotransports, traktortehnika) – 1200 Ls;
Sociālās iemaksas 900 Ls;
Bankas pakalpojumi – 30 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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19.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)
19.1. Ar I/K „Viktorija NDL ".
Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada domē saņemts I/K Viktorija NDL iesniegums ar lūgumu pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu līdz 2010.g.31.12.
Iepriekšējais līgums noslēgts 2009.gada 4.augustā līdz 2009.gada 31 .decembrim. Telpas tiek
izmantotas tirdzniecībai (apģērbu un apavu veikals). Noteikta nomas maksa Ls 35.00 mēnesī.
Nekustamais īpašums Somersetas ielā 24, Aglonā, reģistrēts uz Aglonas novada domes vārda
zemesgrāmatā, pamatojoties uz pieņemšanas-nodošanas aktu, ar kuru Preiļu rajona padome nodod
īpašumu Aglonas novada domei. Iznomātā platība - 25 m2.
Aglonas novada domes NOLEMJ:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. Noteikt maksu par telpu nomu Ls 35 mēnesī.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis.
V.Krimans iebilst: Kam pagarināt un kas grib pagarināt? Veikals atrodas pēc adreses Somersetas
ielā 24, viņš kā direktors slēdz līgumu. Vai kādam ir pretenzijas, ka viņš slēdz līgumu?
A.Beķis: Vai ir jēga iznomāt telpas, ja pašiem ir vajadzīgas telpas.
V.Krimans skaidro, ka 2.stāvā ir divas telpas, kuras paredzētas iznomāšanai.
V.Krimans noņem jautājumu no dienas kārtības.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret –
nav; atturas – 1 (I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Noņemt jautājumu no dienas kārtības.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.2. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem un dzīvokļu īres līgumiem.
Sakarā ar Aglonas novada izveidošanu būtu nepieciešams apkopot informāciju par visās
Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs spēkā esošajiem nedzīvojamo telpu nomas līgumiem
un dzīvokļu īres līgumiem. Nepieciešams pieņemt domes lēmumu par vienotu telpu nomas un
dzīvokļu īres maksājumiem visā novada teritorijā, kā arī noslēgt nomas un īres līgumus jaunā
redakcijā pēc vienota parauga.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzdot par pienākumu Aglonas novada teritoriālo pārvalžu vadītājiem un iestāžu
vadītājiem viena mēneša laikā sagatavot spēkā esošo nedzīvojamo telpu nomas līgumu
sarakstus, norādot nekustamā īpašuma adresi, platību, izīrētāju (personas kods vai
reģistrācijas Nr., adrese, telefons), telpu izmantošanas mērķi, nomas maksas apmēru,
līguma termiņu.
2. Uzdot par pienākumu Aglonas novada teritoriālo pārvalžu vadītājiem un iestāžu
vadītājiem viena mēneša laikā sagatavot spēkā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu
sarakstus, norādot dzīvojamās telpas adrgsi, platību, izīrētāju (personas kods, dzīvesvietas
adrese), īres maksas apmēru, līguma termiņu.
3. Uzdot novada domes juristei I.Klindžānei sagatavot dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres
un nomas noteikumus, balstotoies uz pagasta pārvalžu datiem un LR spēkā esošiem
normatīviem aktiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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19.3. Ar V.Lukaševiču.
Ir saņemts V.Lukaševiča iesniegums: ,,Ņemot vērā to, ka malkas iepirkums tika veikts
2009.gadā, un es kā pretendents savu pieteikumu iesniedzu pirms 2010.g. grozījumiem likumā ,,Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" stāšanos spēkā (pants 8.11), tāpēc lūdzu grozīt līguma punktu 1.1. ar
sekojošu: izpildītājs apņemas piegādāt 475 m3 malkas un punktu 4.1. ar sekojošu: viena m3 cena ir 14
LVL."
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Grozīt noslēgtajā līgumā par malkas piegādi ar Valdi Lukaševiču, p.k.200667-12165,
punktu 1.1. ar sekojošu: izpildītājs apņemas piegādāt 475 m3 malkas un punktu 4.1. ar
sekojošu: viena m3 cena ir 14 LVL. Līguma kopējo summu nemainot.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.4. Ar J.Valaini.
Ir saņemts J.Valaiņa iesniegums: ,,Ņemot vērā to, ka notika izmaiņas likumā „ Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.1 l.panta 1.3 punktā, kas stājas spēkā ar 2010.gada l.janvāri, bet
apstiprināti 2009.gada 29.decembrī, bet malkas iepirkums tika veikt 2009.gadā pirms šī likuma
izmaiņām, es kā pretendents savu piedāvājumu malkas piegādei vidusskolas katlu mājai iesniedzu
pirms grozījumiem augstāk minētajā likumā. Lūdzu mainīt līguma 1.1. punktu ar sekojošo: piegādāt
malkas daudzumu 555 m3 apmērā un 4.1. punktā noteikt cenu Ls 14 par 1 m3 piegādātās malkas.
Līguma kopējo summu nemainot."
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Grozīt noslēgtajā līgumā par malkas piegādi ar Jāni Valaini, p.k.020771-12166, punktu
1.1. ar sekojošu: izpildītājs apņemas piegādāt 555 m3 malkas un punktu 4.1. ar sekojošu:
viena m3 cena ir 14 LVL. Līguma kopējo summu nemainot.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
26.§
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
(Ziņo: I.Reščenko)
V.Krimans atstāj sēžu zāli.
Sakarā ar jaunā priekšsēdētāja ievēlēšanu, ņemot vērā I.Reščenko iesniegumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atbrīvot Igoru Reščenko no Aglonas novada domes iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
A.Badūns piedāvā V.Ondzules kandidatūru par iepirkumu komisijas locekli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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2. Ievēlēt Valentīnu Ondzuli par Aglonas novada iepirkumu komisijas locekli.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Badūns piedāvā I.Barkevičas kandidatūru par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju.
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
3. Ievēlēt par Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Ingūnu
Barkeviču.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
27.§
Par pārstāvja pilnvarošanu darbam NVA Preiļu filiāles Konsultatīvajā padomē.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemta NVA Preiļu filiāles vēstule: „Pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta
likuma 8.panta otrajā daļā noteikto, aicinām līdz šī gada 1.februārim noslēgt sadarbības līgumu par
nodarbinātības pasākumu plānošanu un izpildi, izstrādāt 2010.gada Nodarbinātības veicināšanas plānu
pašvaldības teritorijai.
Lai veicinātu NVA Preiļu filiāles, pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un darba devēju
sadarbību un interešu saskaņošanu nodarbinātības politikas īstenošanā, tiks izveidota NVA Preiļu filiāles
Konsultatīvā padome.
Lūdzam pilnvarot vienu pārstāvi darbam Konsultatīvajā padomē, līdz šī gada 1.februārim iesniedzot
NVA Preiļu filiālē rakstisku pilnvarojumu.
Konsultatīvās padomes darbības laiks ir 3 gadi, padomes locekļu atkārtotai iekļaušanai Padomes
sastāvā nav ierobežojumu.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Āriju Perševicu darbam NVA Preiļu
filiāles Konsultatīvajā padomē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
28.§
A.Badūna iesniegums par Aglonas novada pašvaldības iestāžu „Veselības un sociālās
aprūpes centra „Aglona” un pansionāta „Salenieki” reorganizāciju.
(Ziņo: A.Badūns)
Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot pašvaldības iestādes „Veselības un sociālās palīdzības centru „Aglona” un „Pansionātu
„Salenieki””.
2. Ar 2010.gada 1.aprīli izveidot Aglonas novada pašvaldības iestādi „Sociālo pakalpojumu centrs
„Aglona””, kā pašvaldības iestāžu – „Veselības un sociālās palīdzības centra „Aglona” un „Pansionāta
„Salenieki”” tiesību, saistību un mantas pārņēmēju;
3. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Antons BEĶIS – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
Andris RUDUKS – novada domes deputāts;
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Vadims KRIMANS – PI „Veselības un sociālās palīdzības centra „Aglona”
direktors;
Valentīna GRIBUŠKA – PI „Pansionāta „Salenieki” direktore;
Tatjana MUNDA - pašvaldības juriste;
Andris BADŪNS – novada domes deputāts;
_____________________________________
4. Uzdot reorganizācijas komisijai līdz 15.02.2010. izstrādāt iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs
„Aglona”” struktūru, nolikuma projektu, konkursa nolikumu uz iestādes vadītāja amatu un iesniegt
Veselības un sociālo jautājumu komitejā.
5. Izsludināt konkursu uz iestādes vadītāja amatu.
6. Uzdot reorganizējamo iestāžu vadītājiem V.Krimanam un V.Gribuškai brīdināt iestāžu darbiniekus par
būtiskiem grozījumiem darba līgumā Darba likumā noteiktajā kārtībā.

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, A.Beķis, A.Badūns, I.Soldāne, A.Ruduks, V.Krimans,
I.Reščenko.
J.Rutka: Daži jautājumi tiek izskatīti steidzamības kārtā, citi atkal mēneša laikā. Tā kā šis
jautājums skar finanses, vajadzētu vispirms izskatīt Finanšu komitejā. Neredz ekonomisko
pamatojumu iestāžu reorganizācijai. Kā deputāts vēlas redzēt faktus, ciparus šajā jautājumā.
Funkcijas tomēr ir atšķirīgas šīm divām iestādēm.
VSAC „Aglona” bija lielas investīcijas ieguldītas no ārzemju privātā fonda.
Varbūt vispirms izvērtēsim un tikai tad skatīsim jautājumu par iestāžu apvienošanu.
A.Beķis skaidro: tā kā uz doto brīdi ir budžeta deficīts 2010.gadam, ir jāmeklē veids ietaupīt.
V.Krimans iebilst: A.Badūna iesniegums par iestāžu reorganizāciju iesniegts 21.janvārī. Kāpēc šo
iestāžu vadītājiem 22.janvārī Finanšu komitejā vajadzēja stāstīt par savu budžeta projektu?
I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.
J.Rutka priekšlikums: Lēmumprojektu sagatavot detalizētāk ar ekonomisko pamatojumu un iesniegt
Finanšu komitejai.
I.Reščenko priekšlikums: Iestāžu vadītājiem sagatavot redzējumu iestādes pastāvēšanai līdz
15.februārim un iesniegt Finanšu komitejā.
V.Krimans iebilst par I.Reščenko priekšlikumu.
A.Ruduka priekšlikums: Izveidot izvērtēšanas komisiju.
J.Rutka priekšlikums: Iekļaut komisijā novada domes juristi I.Klindžāni.
I.Reščenko priekšlikums: Iekļaut komisijā novada domes grāmatvedi M.Lazdāni.
I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (I.Soldāne, I.Barkeviča);
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izveidot izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Antons BEĶIS – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
Andris RUDUKS – novada domes deputāts;
Vadims KRIMANS – PI „Veselības un sociālās palīdzības centra „Aglona” direktors;
Valentīna GRIBUŠKA – PI „Pansionāta „Salenieki” direktore;
Tatjana MUNDA - pašvaldības juriste;
Andris BADŪNS – novada domes deputāts;
Marija LAZDĀNE – novada domes grāmatvede;
Inta KLINDŽĀNE – pašvaldības juriste,
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ar uzdevumu izvērtēt attīstības iespējas Aglonas novadā VSAC „Aglona” un Salenieku
pansionātam.
2. Izvērtēšanas komisijai līdz 2010.gada 20.februārim izvērtēt un iesniegt Finanšu komitejā
izvērtēšanas rezultātus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Badūns noņem savu iesniegto lēmumprojektu.
29.§
Par izmaiņām Aglonas novada Grāveru un Šķeltovas pagastu pārvalžu struktūrā.
(Ziņo: A.Badūns)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 21.pantu, 69.' pantu
Aglonas novadā dome NOLEMJ :
1. Noteikt ar 2010.gada 0l.aprīli Grāveru un Šķeltovas pagastu pārvaldes vada viens
pārvaldnieks ar sekojošām amata slodzēm:
Šķeltovas pagasta pārvaldē - 0,6 slodzes;
Grāveru pagasta pārvaldē - 0.4 slodzes;
2. Noteikt Šķeltovas un Grāveru pārvalžu vadītājam amatalgu _________Ls apmērā.
3. Novada domes Finanšu nodaļai 2010.gada pārvaldes štatu sarakstā veikt izmaiņas un iesniegt
Finanšu komitejai.
4. Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai uzsākt saskaņošanas procedūru ar RAPLM
atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām" 69.' pantam par kopīgas Šķeltovas un Grāveru pagastu
pārvaldes (pakalpojumu centra) izveidi.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, J.Rutka.
V.Krimans iebilst, ka 22.janvārī, kad notika Finanšu komiteja un tika skatīts 2010.gada budžeta un
štatu saraksta projekts, neviens neteica pārvalžu vadītājiem, ka notiks reforma.
A.Badūns skaidro, ka pārvalžu vadītājiem tika zvanīts, iebildumu nebija.
J.Rutka: Kāds ir ekonomiskais pamatojums, ko iegūstam, apvienojot pārvaldes?
Decembrī tika lūgts sasaukt iestāžu vadītājus un pārvalžu vadītājus, par pusgadu lai pastāsta, kā ir
gājis. Neredz motivāciju šādam lēmumprojektam.
A.Badūna priekšlikums: Pieņemt zināšanai A.Badūna iesniegto lēmumprojektu, izskatīt nākamajā
Finanšu komitejas sēdē, uzaicinot pārvalžu vadītājus.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, uzaicināt pārvalžu vadītājus uz Finanšu
komiteju un izskatīt jautājumu par pārvalžu darbības stratēģiju.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt A.Badūna lēmumprojekta izskatīšanu, uzaicināt Kastuļinas, Grāveru un
Šķeltovas pagastu pārvalžu vadītājus uz Finanšu komiteju un izskatīt jautājumu par
pārvalžu darbības stratēģiju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
30.§
Par Aglonas novada domes izpilddirektoru.
(Ziņo: A.Badūns)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11 .punktu un 68.pantu Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Novada domes Finanšu nodaļai 2010.gada pārvaldes štatu sarakstā paredzēt novada domes
izpilddirektora amatu.
2. Apstiprināt izpilddirektora mēneša amatalgu Ls apmērā.
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3. Novada domes juristei T.Mundai sagatavot lēmumprojektus par izmaiņām un papildinājumiem Aglonas
novada domes nolikumā un citos normatīvajos dokumentos izpilddirektora institūcijas ieviešanai ne
vēlāk, kā līdz kārtējai novada domes sēdei.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka.
A.Badūns: Apvienošanās projektā izpilddirektors bija paredzēts. Izpilddirektors ir atbildīgs par
lēmumu izpildi.
A.Badūns aicina balsot par izpilddirektoru un noteikt algu.
V.Krimans: No sākuma apstiprināt pienākumus izpilddirektoram.
J.Rutka: Ir jābūt skaidrai shēmai, ko dara izpilddirektors.

Balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 5 (J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags,
I.Barkeviča); atturas – 2 (A.Beķis, A.Bartuša), neapstiprina augstākminētā lēmumprojekta
1.punktu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balso „pret”, jo nav sniegts pamatojums šim lēmumprojektam.”
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
31.§
Par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu pedagogu slodzes un mērķdotāciju Aglonas novada skolās:
1.1. Aglonas vidusskolā ___likme, algas fonds mēnesī --- LVL (bez soc.nod. 24.09%)
1.2. Grāveru pamatskolā _ likmes, algas fonds mēnesī --- LVL (bez soc.nod. 24.09%)
1.3. Priežmalas pamatsk. -- likmes, algas fonds mēnesī --- LVL (bez soc.nod. 24.09%)
1.4. Šķeltovas pamatskolā --- likmes, algas fonds mēnesī --- LVL (bez soc.nod. 24.09%)
1.5. Aglonas internātviduskolā --- likmes, algas fonds mēnesī --- LVL (bez soc.nod.
24.09%)

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, V.Krimans, D.Vanags, A.Beķis, J.Rutka
V.Krimans: vajag balsot, bet skaidrības nav vēl joprojām.
I.Barkeviča: vai šo jautājumu nav skatījusi Direktoru padome?
D.Vanags atbils, ka ir skatīts, bet nav vienotas pieejas.
A.Beķis: nevarēja sagatavot uz šo dienu. Kad notika Finanšu komitejas sēde, bija iesniegtas
Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pamatskolu tarifikācijas, bet Aglonas vidusskola atnesa, kad
Finanšu komiteja jau bija beigusies.
A.Beķis skaidro, ka novada domei ir jāapstiprina skolu direktoru algas.
J.Rutka priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Sasaukt ārkārtas Finanšu komiteju un aicināt
uz sēdi skolu direktorus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājumu par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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32.§
Par Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku likmju apstiprināšanu.
(Ziņo: D.Vanags)
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas pedagogu un darbinieku likmes. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
33.§
Par Aglonas novada domes štatu sarakstu 2010.gadam.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes štatu sarakstus saskaņā ar pielikumiem.

J.Rutka priekšlikums ir pārcelt štatu saraksta izskatīšanu uz piektdienu uz Finanšu komiteju.
Deputāti vienojoties piekrīt.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par štatu sarakstu 2010.gadam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Beķis atstāj sēžu zāli.
34.§
Par Kastuļinas pagasta pārvaldes autobusa maršruta apstiprināšanu skolēnu pārvadāšanai.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kastuļinas pagasta pārvaldes autobusa maršrutu skolēnu pārvadāšanai
(Pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
35.§
Par Aglonas novada bāriņtiesas pārskatu.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada bāriņtiesas pārskatu par laika periodu no
01.07.2009.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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38.§
Par SIA „Apsardzes serviss” līgumu.
V.Krimans atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par SIA „Apsardzes serviss” līguma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
39.§
Par SIA „Dova” līgumu.
A.Beķis atgriežas sēžu zālē.
V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
Juristes I.Klindžānes sagatavotais atzinums:
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Aglonā.
„Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta 2.daļu zemes īpašniekam, kura
īpašuma teritorijā radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu
konteineram un komersanta, kurš nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu piekļuvi
sadzīves atkritumu savākšanas punktam.
Saskaņā ar Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.16 par atkritumu apsaimniekošanu
Aglonas novadā 3.14.5. nekustamā īpašuma īpašnieks pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu,
ņemot vērā atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu.
Aglonas bazilikas draudze ir atbildīga par vietas nodrošināšanu atkritumu konteineriem. Līgums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Nr.3-05/004 (11.01.2010.) neparedz zemes
gabala nomas līgumu slēgšanu par atkritumu konteineru izvietošanu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, uzskatu, ka
Aglonas bazilikas draudzei kā pakalpojuma saņēmējai jāvienojas ar SIA „Dova” kā pakalpojuma
sniedzējam par konteineru izvietošanas vietām un kārtību.”
Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Badūns, J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča.
A.Streļča priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzaicināt uz Finanšu komiteju SIA „Dova”
pārstāvi un Aglonas bazilikas pārstāvi.
Aglonas novada dome, vienojoties ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par SIA „Dova” līguma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
40.§
Par izdevumu apstiprināšanu ēdināšanai un medikamentiem VSAC „Aglona” un Salenieku
pansionātā uz vienu iemītnieku.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izdevumus ēdināšanai un medikamentiem Salenieku pansionātā un VSAC
„Aglona” uz vienu iemītnieku dienā:
1.1. Salenieku pansionātā: ēdināšana – 1,26 LVL dienā uz 1 iemītnieku,
medikamenti – 0,25 LVL dienā uz 1 iemītnieku;
1.2. VSAC „Aglona”: ēdināšana – 1,20 LVL dienā uz 1 iemītnieku,
medikamenti – 0,20 LVL dienā uz 1 iemītnieku.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
41.§
Par līgumu ar SIA „Visla D”.
I.Reščenko informē deputātus, ka tiks slēgts līgums ar SIA „Visla D” par kancelejas precēm, ar
pielikumu par līguma summu līdz 1000 Ls 2010.gadā un norādi par pilnvarotu peronu.
42.§
Par rēķinu, pavadzīmju vizēšanas kārtību Aglonas novada domē.
(Ziņo: I.Barkeviča)
A.Badūns atstāj sēžu zāli.
Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 2.pantu, Aglonas novada domes
„Nolikuma par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” 4.2.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne, A.Ruduks,
A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Aglonas novada pašvaldības Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu vadītāji
vizē:
1.1. dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) saimniecisko izdevumu apmaksai
skaidrā naudā līdz LVL 50 mēnesī no pārvaldes kases saskaņā ar apstiprināto
budžetu;
1.2. pārvaldes mācību iestādes izdevumu dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.)
saskaņā ar apstiprināto budžetu;
1.3. pārvaldes bibliotēkas izdevumu dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.)
saskaņā ar apstiprināto budžetu;
1.4. visus pārējos Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu pārvalžu izdevumu apmaksas
dokumentus pārvalžu vadītāji iesniedz vizēšanai Aglonas novada domes
priekšsēdētājam.
2. Aglonas novada domes administrācijas iestādēs saskaņā ar apstiprināto budžetu
izdevumu dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis u.c.) vizē:
2.1. Aglonas vidusskolā – vidusskolas direktors;
2.2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē – pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājs;
2.3. Aglonas novada centrālajā bibliotēkā – centrālās bibliotēkas vadītājs;
2.4. visu pārējo Aglonas novada domes administrācijas iestāžu, struktūrvienību
izdevumu apmaksas dokumentus šo iestāžu, struktūrvienību vadītāji iesniedz
vizēšanai domes priekšsēdētājam;
3. Aglonas internātvidusskolā, p/i „VSAC „Aglona””, Salenieku pansionātā izdevumu
dokumentus apmaksai vizē šo iestāžu vadītāji saskaņā ar apstiprināto budžetu un
iestādes nolikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Badūns atgriežas sēžu zālē.
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36.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko sniedz īsu pārskatu par novada domes darbu un
lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par - 13 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
37.§
Deputātu V.Krimana, J.Rutka, D.Vanaga informācija par pieprasījumiem.
V.Krimans noņem savu jautājumu no dienas kārtības.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.21:40
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

______________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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