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LLAATTVVIIJJAASS RREEPPUUBBLLIIKKAA

AAGGLLOONNAASS NNOOVVAADDAA DDOOMMEE
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS  SĒDES   PROTOKOLS

Aglonas novadā

2010.gada 17.martā Nr.8

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Girss, Didzis Vanags, Ingūna Barkeviča, Vadims Krimans, Jānis
Rutka, Anita Anna Bartuša, Andris Ruduks.
Sēdē nepiedalās: 1 novada domes deputāts: I.Soldāne (atrodas sapulcē)
Uz sēdi uzaicināti – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure.

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

1. Par viena iemītnieka izmaksām VSAC „Aglona” un Salenieku pansionātā.
2. Par darba grupas apstiprināšanu UAC izveidei.
3. Par braucienu uz St.Pēterburgu.
4. Par iepirkumiem projektu vajadzībām.
5. Par precizējumiem saistošajos noteikumos.
6. Par LPS izdevuma „Logs” abonēšanu.
7. Par savstarpējo norēķinu līgumiem.
8. Par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā dienesta vieglajiem

transportlīdzekļiem.
9. Par Veselības norēķina centra Latgales nodaļas iesniegumu.
10. Par AS „Latvenergo” iesniegumu.
11. Par St.Šmuksta iesniegumu.
12. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
13. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.
14. Par Aglonas novada dzīvojamo telpu īri.
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15. Par Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iesniegumu.
16. Par zivju nozveju.
17. Par pabalstiem represētajām personām.
18. Par tehniskā projekta izstrādi.
19. Par grozījumiem Aglonas internātvidusskolas nolikumā.
20. Par Lielās talkas organizēšanu.
21. Par tāmes apstiprināšanu par viena skolēna izmaksām.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1.§
Par viena iemītnieka izmaksām VSAC „Aglona” un Salenieku pansionātā.

(Ziņo: I.Reščenko)

Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis, J.Rutka, I.Barkeviča.

I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.

No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.

Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.un 22.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas VSAC „Aglona” un Salenieku pansionātā
LVL 240.00 (divi simti četrdesmit lati 00 santīmi) mēnesī ar 2010.gada 1.aprīli,
atbilstosi iestāžu iesniegtajām tāmēm.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.

2.§
Par darba grupas apstiprināšanu UAC izveidei.

(Ziņo: A.Beķis)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai Aglonas novadā
sekojošā sastāvā:
Antons Beķis;
Igors Reščenko;
Ainārs Streļčs;
Iveta Soldāne;
Didzis Vanags;
Jānis Trubačs;
Ināra Gražule;
Mihalīna Cakule;
Vija Ancāne;
Aivars Vucāns;
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Zane Stivriņa;
Vladimirs Afanasjevs;
____________.

A.Beķis informē, ka Aivars Vucāns atteicās strādāt šajā darba grupā.
V.Krimans piedāvā savu kandidatūru darba grupā.
A.Badūns piedāvā savu kandidatūru darba grupā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.daļu,

No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.1. Antons Beķis;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.2. Igors Reščenko;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.3. Ainārs Streļčs;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.4. Didzis Vanags;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, J.Rutka, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.5. Vadims Krimans;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina A.Badūns.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.6. Andris Badūns;

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot darba grupu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) izveidošanai
Aglonas novadā sekojošā sastāvā:
1.7. Iveta Soldāne;
1.8. Jānis Trubačs;
1.9. Ināra Gražule;
1.10. Mihalīna Cakule;
1.11. Vija Ancāne;
1.12. Zane Stivriņa;
1.13. Vladimirs Afanasjevs;
1.14. Sergejs Lukašenoks.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3.§
Par braucienu uz St.Pēterburgu.

(Ziņo: J.Rutka)

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans.

No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.

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

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Norīkot laika posmā no 31.marta līdz 4.aprīlim TIC vadītāju Jāni Rutku
braucienam uz St.Pēterburgu uz starptautisko tūrisma izstādi „Otdih bez granic”.
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2. Paredzēt braucienam līdzekļus līdz LVL 400.00 (četri simti lati 00 santīmi) no
Tūrisma informācijas centra budžeta līdzekļiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§
Par iepirkumiem projektu vajadzībām.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz LR „Publisko iepirkumu likuma” 2.pantu, LR  likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Veikt iepirkuma procedūru projektam ELFLA Lauku attīstības programmas
2007.- 2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" projektam
nr.09-03-ll12l413201-000004 „Aglonas saieta nama kā sabiedriskā centra
pilnveide” aparatūras iegādei.

2. Veikt iepirkuma procedūru ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4. aktivitātē „ Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai” projekta nr.
3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058 „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra
izveidošana Aglonā“ būvuzraudzībai.

3. Veikt iepirkuma procedūru Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektam nr.
KPFI-1/55„Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
būvuzraudzībai.

4. Veikt iepirkuma procedūru ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitātes 3.2. Teritorijas pieejamības un sasniedzamības
veicināšana pasākumā „ITK  Infrastruktūra un pakalpojumi aktivitātē 3.2.2.1.
„Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
apakšaktivitātē 3.2.2.1. 2. „Izglītības iestāžu informatizācija” projektam „Aglonas
novada skolu informatizācija” lokālā datortīkla ierīkošana Priežmalas pamatskolā.

5. Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar Aglonas vidusskolu, sieviešu klubu
„Neaizmirstules, iniciatīvas grupu sagatavot Hipotēku un zemes bankas klientu
kluba „Mēs paši” un Preiļu rajona partnerības un fonda KNHM ( Nīderlande)
Mazo grantu programmas  projektu konkursiem projektu pieteikumus:

„Fantāziju dārzs”
„Ģimene ienāk skolā”
„Ar veļiku pa Aglynu”
Projektos paredzēt Aglonas novada domes līdzfinansējumu natūrā - traktortehnika,
melnzeme, smilts, telpas, atkritumu aizvešana, transporta pakalpojumi.
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6. Slēgt līgumu ar A/s Sadales tīkls par pieslēguma ierīkošanu objektam „Bērnu
brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā” Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas novads. Prognozējamās darbu izmaksas 980 Ls.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.§
Par precizējumiem saistošajos noteikumos:

(Ziņo: I.Reščenko)

5.1. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. Nr.3. „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas
novadā”.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Veikt precizējumus Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.3. „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību
Aglonas novadā”.

Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr.3. „Par aprūpes mājās darba organizēšanu
un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā”

Precizējot iepriekš apstiprināto

1. Precizēt norādi uz kāda normatīvā akta pamata izdoti saistoši noteikumi un izteikt
norādi šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešās daļas, MK
2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu.”

2. Saistošo noteikumu 4.3.punktā tekstā skaitli „4.3” aizstāt ar skaitli „4.2.”.

3. Saistošo noteikumu 5.7.punktā aizstāt atsauci uz MK 2003.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
trūcīgu” ar atsauci uz MK 2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un izteikt 5.7.punktu
šādā redakcijā:

„5.7. kurām saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki – bērni, pilngadīgie
mazbērni, izņemot gadījumus, ko nosaka MK 2009.gada 3.marta noteikumi Nr.214
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu””.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.2. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos  Nr.4.
„Pašvaldības sociālie pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem”.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Veikt precizējumus Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.4.
„Pašvaldības sociālie pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem”.

Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr.4. „Pašvaldības sociālie pakalpojumi
Aglonas novada iedzīvotājiem”

Precizējot iepriekš apstiprināto

1. Precizēt norādi uz kāda normatīvā akta pamata izdoti saistošie noteikumi un izteikt
norādi šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu.”

2. Precizēt saistošo noteikumu 1.3. un 1.4. punktā atsauci uz Ministru kabineta
noteikumiem un izteikt šo punktus šādā redakcijā:

„1.3. Sociālais dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem
Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība (turpmāk tekstā
– MK noteikumi Nr.288.), sniedz personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus”.

1.4. Ja persona pieprasījusi pašvaldības nodrošinātu sociālo pakalpojumu, sociālais
darbinieks aizpilda karti, iekļaujot MK noteikumu Nr.288 prasības un novērtē personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem. Kartes aizpildīšanas kārtību apstiprina
Sociālā dienesta vadītājs.”

3. Precizēt saistošo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā atsauci uz Aglonas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un izteikt 2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.4. Sociālās aprūpes pakalpojumus dzīves vietā sniedz saskaņā ar Aglonas novada
domes 2010.gada 27.janvārī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.3. „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas
novadā””.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.3. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos  Nr.5. „Par
sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aglonas novadā”.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Veikt precizējumus Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5. „Par
sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aglonas novadā”.
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Precizējot iepriekš apstiprināto

1. Izslēgt saistošo noteikumu 9.5.apakšpunktu.
2. Precizēt saistošo noteikumu 21.-27.punktus, aizstāt punktu numerāciju ar

apakšpunktiem 21.1.-21.7 un izteikt tos šādā redakcijā:

„21. Ja persona (ģimene) vēlas izīrēt sociālo dzīvokli, tai jāiesniedz Sociālajā dienestā
papildus saistošo noteikumu 9.punktā noteiktajam sekojošus dokumentus:
21.1. Maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei) jāiesniedz izziņa par deklarēto
dzīvesvietu;
21.2. Ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem jāiesniedz izziņa par deklarēto
dzīvesvietu;
21.3. Ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu – jāiesniedz izziņa par deklarēto dzīvesvietu
un jāuzrāda bērna invalīda apliecība;
21.4. Ģimenei, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi jāiesniedz
izziņa par deklarēto dzīvesvietu, pensionāra vai invalīda apliecības kopiju.
21.5. Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai nav apgādnieka jāiesniedz
izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
21.6. Atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kuram nav apgādnieka jāiesniedz izziņa par
deklarēto dzīvesvietu un invalīdu apliecības kopija.
21.7. Politiski represētai personai jāiesniedz izziņa par deklarēto dzīvesvietu un
represētas personas apliecības kopija.”

Jāņem vērā, ka pēc numerācijas izmaiņas izmainās visa turpmākā numerācija, sākot ar
21.punktu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.4. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6. „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas
– 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Veikt precizējumus Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6. „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.

Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr.6. „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”

Precizējot iepriekš apstiprināto

1. Precizēt norādi uz kāda normatīvā akta pamata izdoti saistošie noteikumi un izteikt
norādi šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu.”

2. Precizēt numerāciju saistošo noteikumu 2.nodaļā un izteikt to šādā redakcijā:
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2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
2.1.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tekstā – GMI) līmeņa

nodrošināšanai;
2.1.2. Dzīvokļa pabalsts;
2.1.3. Pabalsts ārkārtas gadījumos;
2.1.4. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
2.1.5. Pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām;
2.1.6. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām.

3. Ņemot vērā, ka precizējot numerāciju mainās visa turpmākā numerācija 2.nodaļā
(2.1.punkta vietā 2.2. utt.).

4. Saistošo noteikumu 2.4.2.2. apakšpunktā (vecā redakcijā) 2.5.2.2. punktā pēc
numerācijas izmaiņās svītrot vārdu, saīsinājumu un skaitli „līdz Ls 10.00”.

Saistošo noteikumu 2.6.1. punktā (vecā redakcijā) 2.7.1. punktā pēc numerācijas izmaiņām –
turpināt teikumu ar šādiem vārdiem „izvērtējot personas materiālos resursus”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par LPS  izdevuma „Logs” abonēšanu.

(Ziņo: I.Reščenko)

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

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Abonēt LPS izdevumu „Logs” par 150.00 Ls gadā (mēnesī 31 eksemplārs).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.§
Par savstarpējo norēķinu līgumiem.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Viesītes novada pašvaldību.

2. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Ludzas novada pašvaldību.

3. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Krāslavas novada domi.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā dienesta vieglajiem

transportlīdzekļiem.
(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:
Ņemot vērā pagastu pārvalžu vadītāju, autoceļu būvinženiera un komunālā dienesta vadītāja pienākumu
izpildītāja iesniegumus,

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošus maršrutus:

1.1. Grāveru pagasta pārvaldes vadītājai:
1. Grāveri – Daugavpils        SIA „Canon”, VNC 1 reizi mēnesī.
2. Grāveri – Krāslava           NVA, VSAA, PMLP „GSK”, „Celmiņi”, „ROLS”, „OPTIMA”

1 reizi nedēļā.
3. Grāveri – Preiļi           VID, „AGRO Latgale Plus”, PMLP, NVA, VSAA 2 reizes mēnesī.
4. Grāveri - Aglona         Aglonas novada deputātu sēde, Finansu komitejas sēde,

dokumentu apmaiņa, informācijas saņemšana 2 reizes nedēļā.
5. Pagasta teritorija          neparedzētos gadījumos, informācijas sniegšana iedzīvotājiem,

ārkārtas situācijās        80 km mēnesī.

1.2. Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājai:
1. Šķeltova – Daugavpils       1 reizi mēnesī/ SIA CANON CRC,
2. Šķeltova – Krāslava           1 reizi nedēļā/ SIA VISLA D, SIA ROLS, SIA GSK, SIA

Celmeņi, VNA Krāslavas filiāle, VSAA Krāslavas nodaļa, PMLP Krāslavas nodaļa,
3. Šķeltova – Preiļi                1 reizi divās nedēļās/ VID Preiļu nodaļa,
4. Šķeltova – Aglona             2 reizes nedēļā/ Komisijas sēdes, dokumentācijas apmaiņa,
5. Pagasta teritorija            100 km mēnesī / ārkārtas gadījumi, informācijas piegāde iedz.

1.3. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam:
1. Priežmala – Aglona – Priežmala 30 km garumā vienu reizi nedēļā – mērķis uz Aglonas

novada domi, risināt organizatoriskus jautājumus (piedalīšanās Aglonas novada domes
komiteju un komisiju sēdēs).

2. Priežmala – Aglona – Priežmala 30 km garumā divas reizes mēnesī – mērķis uz Aglonas
novada domi uz bāriņtiesas sēdēm.

3. Priežmala – Aglona – Priežmala 30 km garumā vienu reizi nedēļā – mērķis uz Aglonas
novada domi (piedalīšanās Aglonas novada domes, administratīvo komisiju sēdēs, sociālā
dienesta sēdēs).

4. Priežmala – Stanoviški – Priežmala 10 km garumā divas reizes nedēļā – mērķis skolēnu
atvešana uz Priežmalas pamatskolu.

5. Kastuļinas pagasta pārvalde – Zabludovkas ūdenstornis – Priežmalas ūdenstornis –
Skolas apkures māja – Attīrīšanas iekārtas – 5 km garumā katru dienu (mērķis –
pārvaldes funkciju īstenošana, komunālo pakalpojumu nodrošināšana, apkures
nodrošināšana u.c.)

6. Kastuļinas pagasta pārvalde – Sirotka – Denevo – Stanoviški – Siliški – Butkāni – 50 km
garumā pēc nepieciešamības (mērķis – pārvaldes funkciju īstenošana, komunālo
pakalpojumu nodrošināšana, apkures nodrošināšana, malkas sagatavošana, ģimeņu
apsekošana u.c.).

1.4. Autoceļu būvinženierim:
1. Aglonas novada Aglonas pagasta, Grāveru pagasta, Kastuļinas pagasta, Šķeltovas

pagasta autoceļu apsekošanai, veicamo darbu plānošanai, izpildīto darbu kontrolei –
katru darba dienu līdz 50 km.

1.5. Aglonas novada komunālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītājam:
1. Aglonas pagasta teritorijā komunālās saimniecības apsekošanai, kontrolei un remontam

– ik darba dienu līdz 50 km.
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Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans, J.Rutka, A.Ruduks, A.Beķis, V.Lielcepure.

I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, izstrādāt noteikumus par autotransporta
izmantošanu.
V.Krimana priekšlikums ir izskatīt jautājumu par autotransporta izmantošanu Tautsaimniecības,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.

A.Badūns atstāj sēžu zāli.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā
dienesta vieglajiem transportlīdzekļiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Badūns atgriežas sēžu zālē.

9.§
Par Veselības norēķina centra Latgales nodaļas iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu, ņemot vērā Veselības
norēķinu centra Latgales nodaļas 2010. gada 10.marta vēstuli Nr.13.1-4-146,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Deleģēt Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāju Veltu Pašķeviču dalībai
Veselības norēķinu centra Latgales nodaļas un attiecīgā reģiona pašvaldību
pārstāvju sadarbības sanāksmēs.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.§
Par AS „Latvenergo” iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, J.Rutka, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Pielikumu Nr. 1.3342277 pie līguma Nr.APM-1096 no 29.12.2003., kas
noslēgts ar AS „Latvenergo”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.§
Par St.Šmuksta iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)
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Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Ierosināt atsavināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ruskuļu ezers” ar kadastra
Nr.7642 002 0175 (platība – 10.67 ha) sakarā ar to, ka šis īpašums nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Streļčs, I.Barkeviča.
I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. Uzdot novada domes juristei
I.Klindžānei izvērtēt un sniegt atzinumu šajā jautājumā.
Deputāti vienojoties piekrīt.

V.Krimans atstāj sēžu zāli.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, J.Rutka, A.Ruduks); pret –
nav; atturas – 1 (A.Badūns), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par St.Šmuksta iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

V.Krimans atgriežas sēžu zālē.

12.§
Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.

(Ziņo: A.Beķis)

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Bartuša, J.Rutka, A.Badūns.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Iegādāties Jaunaglonas muzeja kolekciju par summu LVL 500.00 (pieci simti
latu 00 santīmu) no Irēnas Ancānes.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.§
Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.

(Ziņo: I.Resčenko)

A.Girss atstāj sēžu zāli plkst.17:00.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Jauna Rondo” reģ.Nr.4240200709 tirdzniecību no autoveikala VW LT40 valsts

numuru EU 2204 Kastuļinas pagasta teritorijā pēc sekojoša grafika:
Pirmdiena un Ceturdiena:
Dunski - plkst.10.00;
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Daniliški – plkst.10.20;
Vortniki – plkst.10.40;
Siliški – plkst.11.00;
Kastuļina – plkst.11.25;
Novoselki – plkst.11.45.

Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Badūns, V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. SIA „Jauna Rondo” iesniegumu izskatīt
atkārtoti pēc vietējo uzņēmēju viedokļa uzklausīšanas.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka, A.Ruduks); pret –
nav; atturas – 1 (A.Beķis), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Par Aglonas novada dzīvojamo telpu īri.

(Ziņo: I.Rešcenko)

Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Beķis, V.Krimans.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b)apakšpunktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Noteikt dzīvokļu īres maksu Aglonas novada pašvaldībai piederošos dzīvokļos:
1.1. LVL 0.05 par 1 kv.m apmērā nelabiekārtotos dzīvokļos;
1.2. LVL 0.07 par 1 kv.m daļēji labiekārtotos dzīvokļos;
1.3. LVL 0.03 par 1 kv.m par sociālā dzīvokļa īri.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.§
Par Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz LR MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla
maršrutos” 2.5.punktu un MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 7.punktu, ņemot vērā to, ka Aglonas novada teritorijā nav speciālās
internātpamatskolas:

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Kompensēt Viktoram Balančenokam, dzīvojošam Aglonas novadā, Aglonas
pagastā, Aļhovka, „Zīļu mājas” braukšanas biļetes 100% apmērā mācību gadā pa
maršrutu Malta-Aglonas pagr.-Rutuļi-Aglonas pagr.-Malta.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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16.§
Par zivju nozveju:
(Ziņo: A.Bartuša)

16.1. Par O.Pilāna iesniegumu.

Izskatot Oskara Pilāna, personas kods 120367-12105,  dzīves vieta – Skolas 3a, Škeltova,
Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 15.03.2010., Nr. 618) par lūgumu slēgt zvejas tiesību
nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Oskaru Pilānu, personas kods
120367-12105,  dzīves vieta – Skolas 3a, Škeltova, Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.2. Par P.Maļuhina iesniegumu.

Izskatot Pētera Maļuhina, personas kods 020954-12429,  dzīves vieta – Dārzu 13,
Škeltova, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 12.03.2010., Nr. 615) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Pēteri Maļuhinu, personas kods
020954-12429,  dzīves vieta – Dārzu 13, Škeltova, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.3. Par J.Vasiljevas  iesniegumu.

Izskatot Jūlijas Vasiļjevas, personas kods 170578,-12300 dzīves vieta – „Krekeļi”,
Škeltovas pagasts, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 15.03.2010., Nr. 630) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jūliju Vasiļjevu, personas kods
170578,-12300 dzīves vieta – „Krekeļi”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 35 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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16.4. Par N.Belogrudova  iesniegumu.

Izskatot Nikolaja Belogrudova, personas kods 140754-10619,  dzīves vieta –
„Belogrodova”, Grāveru pagasts, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 15.03.2010., Nr. 631)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Nikolaju Belogrudovu, personas
kods 140754-10619,  dzīves vieta – „Belogrodova”, Grāveru pagasts, Aglonas
novads, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 40 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.5. Par V.Platača iesniegumu.

Izskatot Vladislava Platača, personas kods 230733-12403,  dzīves vieta – „Peipiņi”,
Škeltovas pagasts, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 12.03.2010., Nr. 614) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladislavu Plataci, personas kods
230733-12403,  dzīves vieta – „Peipiņi”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.6. Par B.Puzo iesniegumu.

Izskatot Boleslava Puzo, personas kods 050237-10439,  dzīves vieta – „Nikucki”,
Škeltovas pagasts, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 12.03.2010., Nr. 616) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Boleslavu Puzo, personas kods
050237-10439,  dzīves vieta – „Nikucki”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 35 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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16.7. Par S.Afanasjeva iesniegumu.

Izskatot Sergeja Afanasjeva, personas kods 270562-12417,  dzīves vieta – „Šahmani”,
Škeltovas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 10.03.2010., Nr. 598) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
murdu un tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Sergeju Afanasjevu, personas
kods 270562-12417,  dzīves vieta – „Šahmani”, Škeltovas pag., Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu ar
ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.8. Par N.Afanasjeva iesniegumu.

Izskatot Nikolaja Afanasjeva, personas kods 020432-12425,  dzīves vieta – „Peipiņi”,
Škeltovas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 10.03.2010., Nr. 597) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
murdu un tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Nikolaju Afanasjevu, personas
kods 020432-12425,  dzīves vieta – „Peipiņi”, Škeltovas pag., Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu  un vienu zivju murdu ar
ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.9. Par A.Girsa iesniegumu.

Izskatot Andra Girsa, personas kods 060364-12419,  dzīves vieta – Daugavpils iela 20,
Škeltovas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 10.03.2010., Nr. 596) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju
murdu un tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Andri Girsu, personas kods
060364-12419,  dzīves vieta – Daugavpils iela 20, Škeltovas pag., Aglonas novads,
par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 50 m garu tīklu  un vienu zivju
murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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17.§
Par pabalstiem represētajām personām.

(Ziņo: I.Resčenko)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieškirt pabalstu 10.00 LVL apmērā Aglonas novada sekojošām represētajām
personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu:
1. Cirs Haralds, personas kods 240730-12317
2.  Savicka Janīna, personas kods 091026-12406
3.  Kursītis Visvaldis, personas kods 010453-12169
4.  Livmanis Pēteris, personas kods 060648-12153
5.  Veronika Birjukova, personas kods 090139-12158
6.  Iraida Feofilova, personas kods 310532-12157
7.  Hiona Bebriša, personas kods 160425-12415
8.  Filimons Krasņakovs, personas kods 050527-12417
9.  Nazarijs Astratovs, personas kods 191022-12400
10. Pelageja Gavrilova, personas kods 080623-12410
11. Stepans Kaļinins, personas kods 010123-12437
12. Uļjana Vorobjova, personas kods 260227-12400
13. Marija Cileviča, personas kods 150526-12407
14. Anna Kuzmina, personas kods 301122-12428
15. Marfa Aleksejeva, personas kods 100723-12417
16. Anfisa Matvejeva, personas kods 230414-12418
17. Anfisa Skorodihina, personas kods 250625-12425
18. Veronika Pizāne, personas kods 181125-12410
19. Irina Platonova, personas kods 060927-12424

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

18.§
Par  tehniskā projekta izstrādi „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta

Aglonas ciemā”  I kārtas darbu paplašināšana.
(Ziņo: I.Barkeviča)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pamatojoties uz apstiprināto TEP „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā„ izstrādāt tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
pagasta Aglonas ciemā” I. kārtas darbu paplašināšana”, iekļaujot tajā sekojošus
ilgtermiņa investīciju programmas  pasākumus:
Ū1.1 - Jauna artēziskā urbuma ierīkošana
Ū6.2 - Ūdensvada izbūve līdz Cirīšu ielas sistēmai
K2.1 - Skataku remonts
Ū2.1 - Ūdens atdzelžošanas iekārtas jaudas palielināšana
Ū3.4 - Ūdensvada rekonstrukcija Cirīšu ielā
K1.17-1.18 - Jauna KSS Nr.9+Kanalizācijas spiedvads no KSS9
K2.3 - Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija A.Broka ielā.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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19.§
Par grozījumiem Aglonas internātvidusskolas nolikumā.

(Ziņo: D.Vanags)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka,
A.Ruduks); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Veikt grozījumus Aglonas internātvidusskolas Nolikumā:
Punktu 8.1. izteikt sekojošā redakcijā: „Pamatizglītības programmu (kods
21011111), 10.02.2010. licence Nr. V-1499.”

Punktu 8.2. izteikt sekojošā redakcijā: „Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011), 02.02.2010. licence Nr.
V-1379.”

Punktu 25. izteikt sekojošā redakcijā: „Par Skolēnu mācību darba rezultātiem
vecākus informē ar dienasgrāmatu starpniecību, kas ir obligāts dokuments 1. –
12.klašu Skolēniem.”

Punktu 31. izteikt sekojošā redakcijā: „Metodisko darbu skolā, atbilstoši „Kārtībai,
kādā Aglonas internātvidusskolā notiek metodiskais darbs”, vada direktora
vietnieki izglītības jomā.””

Izslēgt punktu 32.

Punktu 57.3. izteikt sekojošā redakcijā: „Drošības noteikumus.”

Izslēgt punktu 20.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

20.§
Par Lielās talkas organizēšanu.

(Ziņo: A.Beķis)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot Aglonas novada pašvaldības mājas lapā Lielās talkas mājas lapas baneri.
2. Nozīmēt par Lielās talkas atbildīgajiem:

2.1. Aglonas pagastā – Aglonas KC vadītāju I.Ukinu;
2.2. Grāveru pagastā – Grāveru pagasta pārvaldes vadītāju A.Buiniču;
2.3. Kastuļinas pagastā – Kastuļinas TN vadītāju I.Nikitinu;
2.4. Šķeltovas pagastā – Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāju I.Maļuhinu.

3. Pagastu talkas atbildīgajiem noteikt un izziņot talkošanas un atkritumu maisu
savākšanas vietas, šo informāciju iesniegt Aglonas novada koordinatoram līdz
31.03.2010.
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4. Ņemot vērā to, ka iedalītie 2000 maisi Aglonas novada pašvaldībai ir nepietiekoši,
lūgt Latvijas pašvaldību savienības atbildīgo par Lielās talkas organizēšanu Andru
Muklucāni iedalīt Aglonas novada pašvaldībai atkritumu savākšanai vismaz 4000
maisu.

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.

V.Krimana priekšlikums ir par atbildīgo Aglonas pagastā nozīmēt Aglonas novada komunālā
dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Staņislavu Valaini un Kastuļinas pagastā nozīmēt
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Bekišu.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu ar izmaiņām ar V.Krimana priekšlikumu:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (A.Badūns, A.Streļčs,
V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 5 (D.Vanags, I.Barkeviča,
A.Bartuša, I.Reščenko, A.Beķis), NOLEMJ:

1. Izveidot Aglonas novada pašvaldības mājas lapā Lielās talkas mājas lapas baneri.
2. Nozīmēt par Lielās talkas atbildīgajiem:

2.1. Aglonas pagastā – Aglonas novada komunālā dienesta vadītāja p.i. St.Valaini;
2.2. Grāveru pagastā – Grāveru pagasta pārvaldes vadītāju A.Buiniču;
2.3. Kastuļinas pagastā – Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāju P.Bekišu;
2.4. Šķeltovas pagastā – Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāju I.Maļuhinu.

3. Pagastu talkas atbildīgajiem noteikt un izziņot talkošanas un atkritumu maisu
savākšanas vietas, šo informāciju iesniegt Aglonas novada koordinatoram līdz
31.03.2010.

4. Ņemot vērā to, ka iedalītie 2000 maisi Aglonas novada pašvaldībai ir nepietiekoši,
lūgt Latvijas pašvaldību savienības atbildīgo par Lielās talkas organizēšanu Andru
Muklucāni iedalīt Aglonas novada pašvaldībai atkritumu savākšanai vismaz 4000
maisu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.§
Par novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu.

(Ziņo: I.Resčenko)

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka.

Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 2.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, D.Vanags, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks); pret
– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2010.gadam.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.17:45

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)


