LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2010.gada 31.martā

Nr.9

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:10
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns (no plkst.
14:30), Aivars Kluss, Vadims Krimans, Didzis Vanags, Andris Girss, Anita Anna Bartuša, Ingūna
Barkeviča, Ainārs Streļčs, Iveta Soldāne.
Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti – Jānis Rutka (atrodas komandējumā),
Andris Ruduks (prombūtnes iemesls nav zināms)
Uzaicinātās personas – Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja I.Valaine.
Piedalās: Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele, iedzīvotāji - J.Trubačs, V.Grigulis.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša atskaite par padarīto 2009.gadā un plānoto
2010.gadā.
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.
4. Par līgumiem:
4.1. Par savstarpējiem norēķiniem;
4.2. Ar SIA „DPA”;
4.3. Ar SIA „Drafts vides tehnoloģijas”;
4.4. Ar z/s „Līdumnieki”;
4.5. Ar SIA „Ekolat”;
4.6. Ar SIA „VEK”.
5 Par ģeotehniskās izpētes veikšanu projektam „„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā I kārta” darbu paplašināšana”.
6. Par sociāliem pabalstiem.
7. Par degvielas patēriņa normas precizēšanu.
8. Par Aglonas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem (ūdens un kanalizācija).
9. Par UAC izveidi un grozījumiem štatu sarakstā.
10. Par pašvaldības Komunālā dienesta izveidošanu.
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11. Par pašvaldības Autoparka izveidi.
12. Par pieņemto lēmumu Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē
apstiprināšanu.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par zivju nozveju.
15. Par reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumu saskaņošanu.
16. Par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā dienesta vieglajiem transporta līdzekļiem.
17. Par projektu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
18. Par projektu „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
19.1. Par St.Šmuksta iesniegumu.
19.2. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.
19.3. Par Aglonas novada futbola komandu.
19.4. Par domes deputātu apliecībām.
19.5. Par Šķeltovas un Grāveru Mazpulku dalību Sporta spēlēs.
19.6. Par SIA „Preiļu slimnīcas” maksas pakalpojumiem.
19.7. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes, Kastuļinas pagasta pārvaldes un Grāveru pagasta
pārvaldes ūdenssaimniecības projektiem.
I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:














Par savstarpējiem norēķiniem ar Daugavpils novada domi (pie 4.punkta par līgumiem).
Par savstarpējiem norēķiniem ar Rēzeknes pilsētas domi (pie 4.punkta par līgumiem).
Par savstarpējiem norēķiniem ar Dagdas novada pašvaldību (pie 4.punkta par līgumiem).
Par savstarpējiem norēķiniem ar Riebiņu novada domi (pie 4.punkta par līgumiem).
Par J.Ļevkova iesniegumu (pie 14.punkta par zivju nozveju).
Par A.Streļča iesniegumu (pie 14.punkta par zivju nozveju).
Par G.Kurcenbauma iesniegumu.
Par datortehnikas apkalpošanas servisa optimizāciju.
Par iepirkuma rezultātiem.
Par projektu „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana
Aglonas novadā”.
Par līgumu ar Kompāniju „Parnas” Pro Daugavpils filiāle SIA (pie 4.punkta par līgumiem).
Par līgumu ar SIA „Firma L4” (pie 4.punkta par līgumiem).
Par A.Bernāna iesniegumu (pie 13.punkta par zemes jautājumiem).
Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša atskaite par padarīto 2009.gadā un
plānoto 2010.gadā.
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.
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4. Par līgumiem:
4.1. Par savstarpējiem norēķiniem;
4.2. Ar SIA „DPA”;
4.3. Ar SIA „Drafts vides tehnoloģijas”;
4.4. Ar z/s „Līdumnieki”;
4.5. Ar SIA „Ekolat”;
4.6. Ar SIA „VEK”;
4.7. Ar Kompāniju „Parnas” Pro Daugavpils filiāle SIA;
4.8. Ar SIA „Firma L4”.
5 Par ģeotehniskās izpētes veikšanu projektam „„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
pagasta Aglonas ciemā I kārta” darbu paplašināšana”.
6. Par sociāliem pabalstiem.
7. Par degvielas patēriņa normas precizēšanu.
8. Par Aglonas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem (ūdens un kanalizācija).
9. Par UAC izveidi un grozījumiem štatu sarakstā.
10. Par pašvaldības Komunālā dienesta izveidošanu.
11. Par pašvaldības Autoparka izveidi.
12. Par pieņemto lēmumu Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēdē apstiprināšanu.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par zivju nozveju.
15. Par reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumu saskaņošanu.
16. Par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā dienesta vieglajiem transporta
līdzekļiem.
17. Par projektu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
18. Par projektu „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
19.1. Par St.Šmuksta iesniegumu.
19.2. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.
19.3. Par Aglonas novada futbola komandu.
19.4. Par domes deputātu apliecībām.
19.5. Par Šķeltovas un Grāveru Mazpulku dalību Sporta spēlēs.
19.6. Par SIA „Preiļu slimnīcas” maksas pakalpojumiem.
19.7. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes, Kastuļinas pagasta pārvaldes un Grāveru
pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības projektiem.
20. Par G.Kurcenbauma iesniegumu.
21. Par datortehnikas apkalpošanas servisa optimizāciju.
22. Par iepirkuma rezultātiem.
23. Par projektu „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana
Aglonas novadā”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
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No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša,
V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.

Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 24.02.2001.g., izpildes gaitu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša atskaite par padarīto 2009.gadā un plānoto
2010.gadā.
(Ziņo: P.Bekišs)
P.Bekišs sniedz īsu pārskatu par Kastuļinas pagasta pārvaldes darbu 2009.gadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša atskaiti
par padarīto darbu 2009.gadā un plānoto 2010.gadā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.
(Ziņo: I.Barkeviča)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ir jāievēro apstiprinātais Aglonas novada domes nolikums, kurā ir
paredzēts Finanšu komiteju rīkot trīs dienas pirms kārtējās novada domes sēdes.”
Uz sēdi ierodas A.Badūns plkst.14:30.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, V.Krimans);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētam projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” īstenošanai
LVL 125500.00 (simtu divdesmit pieci tūkstoši pieci simti latu 00 santīmu) apmērā
ar Valsts noteikto % likmi, ar izņemšanas termiņu - 2010.gada jūnijs, atmaksas
termiņš līdz 10 gadiem, plānotais atliktais pamatsummas maksājums ar 2011.gada
jūlija mēnesi. Aizņēmuma atmaksāšana garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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A.Girss atstāj sēžu zāli.

4.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Reščenko)

4.1. Par savstarpējiem norēķiniem;
A.Girss atgriežas sēžu zālē.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans un A.Badūns.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Girss,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags, I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar Dagdas novada pašvaldības iestādi „Veselības un sociālo pakalpojumu
centrs „Dagda”” par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
2. Noslēgt līgumu ar Salaspils novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
3. Noslēgt līgumu ar Preiļu novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
4. Noslēgt līgumu ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
5. Noslēgt līgumu ar Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
6. Noslēgt līgumu ar Krāslavas novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
7. Noslēgt līgumu ar Rēzeknes novada pašvaldību par pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
8. Noslēgt līgumu ar Daugavpils novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
9. Noslēgt līgumu ar Rēzeknes pilsētas domes Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
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10. Noslēgt līgumu ar Dagdas novada pašvaldību par pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
11. Noslēgt līgumu ar Riebiņu novada domi par pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. Ar SIA „DPA”;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „DPA”, reģ. Nr. LV 40003351675, par programmatūras lietošanas
nomas licenču piegādi (30 gab. Aglonas vidusskolai un Priežmalas pamatskolai) par
kopējo summu Ls 181,50 (tai skaitā PVN 21%).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.3. Ar SIA „Drafts vides tehnoloģijas”;
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „DRAFTS vides tehnoloģijas”, reģ. Nr. LV 40003649993, par tehniskā
projekta „„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” darbu
paplašināšana”, izstrādi saskaņā ar apstiprināto TEP „Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas pagasta Aglonas ciemā” ilgtermiņa komponentēm, līguma summa LVL 2 980,00
(divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi) bez PVN 21%, ar 21% PVN ir LVL
3 605,80 (trīs tūkstoši seši simti pieci lati 80 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.4. Ar z/s „Līdumnieki”;
Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans.
No balsošanas sevi atstādina A.Beķis un V.Krimans.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar z/s „Līdumnieki” par Aglonas novada autotransporta
remontu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.5. Ar SIA „Ekolat”;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Ekolat”, reģ.Nr. par tehniskā projekta izstrādi „Aglonas novada
Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema ūdenssaimniecības attīstība” saskaņā ar izstrādāto
un apstiprināto TEP. Līguma summa LVL 2980,00 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
lati 00 santīmi) bez PVN 21%, ar 21% PVN ir LVL 3605,80 (trīs tūkstoši seši simti pieci
lati 80 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.6. Ar SIA „VEK”;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „VEK”, reģ. Nr. LV . 40003808516, energoefektivitātes uzraudzības
pakalpojumu
sniegšanu,
lai
nodrošinātu
projekta
„Aglonas
vidusskolas
energoefektivitātes paaugstināšana” energouzraudzību. Līguma kopējā summa Ls 320
(tai skaitā PVN).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.7. Ar Kompāniju „Parnas” Pro Daugavpils filiāle SIA;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar Kompāniju „Parnas” Pro Daugavpils filiāles SIA, reģ. Nr. 150302839,
par topogrāfisko uzmērīšanu, topogrāfiskā plāna izgatavošanu objektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada kastuļinas pagasta priežmalas ciemā”.
Līguma summa 180,00 Ls (viens simts astoņdesmit lati 00 santīmi), plus PVN 21% 37,80
Ls (trīsdesmit septiņi lati 80 santīmi), kas kopā sastāda 217,80 Ls (divi simti
septiņpadsmit lati 80 santīmi) par 1 (vienu) topogrāfiskās uzmērīšanas hektāru.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.8. Ar SIA „Firma L4”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, par „ERAF 3.4.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta
Priežmales ciemā” inženierģeoloģisko izpēti. Līguma summa LVL 2960,00 (divi tūkstoši
deviņi simti sešdesmit lati 00 santīmi) bez PVN 21%, ar 21% PVN ir LVL 3581,60 (trīs
tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens lats 60 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par ģeotehniskās izpētes veikšanu projektam „„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
pagasta Aglonas ciemā I kārta” darbu paplašināšana”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Veikt iepirkuma procedūru ģeotehniskās izpētes veikšana projektam „„Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” darbu paplašināšana” izstrādei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziņo: A.Bartuša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 639,20 (saraksts
pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par degvielas patēriņa normas precizēšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz 23.02.2010.g. sastādīto Aktu Nr.2 par degvielas patēriņa normas noteikšanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Noteikt degvielas patēriņa normu:
Autobuss VW Crafter, valsts numurs HK 139 – ziemas norma dīzeļdegvielai 14,8 l uz
100 km
Buldozers DT-75, - vidējās dīzeļdegvielas norma par 1 motostundu 18 l.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par Aglonas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem (ūdens un kanalizācija).
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Bartuša.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošus tarifus no 01.04.2010.:
Ūdens izlietošana novadā 2009.gadā - 75917 kub.m
Izdevumi
Darba alga – 10440Ls
Soc.nodoklis – 2515Ls
Elektroenerģija - 7214 Ls
Remonta izdevumi –11235 Ls
Kopā izdevumi 31404 Ls
Izdevumi uz 1 kub.m. 0.41 PVN 21% 0.09 =0. 50 Ls.
Maksa par 1.kub.m – 0.50 Ls
Iedzīvotāju skaits, kas lieto ūdeni 1770 cilvēki.
75917 kub.m : 1770 cilv = 3.5 kub.m mēnesi
Maksa par ūdeni no 1.iedzīv. 3.5x0.41=1.44 Ls +PVN 21% 0.30Ls=1.74 Ls
Kanalizācijas izdevumi
Darba alga - 6000 Ls
Soc.nodoklis - 1445 Ls
Elektroenerģijas izdevumi – 6284 Ls
Remonta un apkalpošanas izdevumi – 13344 Ls
Kopā izdevumi – 27073 Ls
Maksa par kanalizācijas izmantošanu par 1 kub.m. – 0.35 Ls+PVN 21% 0.07 Ls = 0.42
Ls.
Maksa par kanalizācijas izmantošanu no 1 iedzīv. 0.91 Ls +PVN 21%0.19=1.10 Ls
Maksa par ūdens patēriņu vienam liellopam – 0.50+0.11=0.61 Ls
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par UAC izveidi un grozījumiem štatu sarakstā.
(Ziņo: I.Reščenko)
Finanšu komitejas sagatavotais lēmumprojekts:
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
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Aglonas novada dome NOLEMJ:

1.Izveidot Aglonas novada domes struktūrvienību Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
(turpmāk – UAC) no 06.05.2010.
2.Likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību – Tūrisma informācijas centrs (turpmāk – TIC) no
06.05.2010.
3.Brīdināt līdz 06.04.2010. TIC vadītāju, lauksaimniecības konsultantus par štatu samazināšanu.
4.Apstiprināt grozījumus štatu sarakstā un likvidēt:
4.1. TIC vadītāja štata vienību;
4.2. TIC darbinieka štata vienību;
4.3. Lauksaimniecības speciālista Aglonas pagasta štata vienību;
4.4. Lauku attīstības speciālista Kastuļinas pagasta štata vienību;
4.5. Lauksaimniecības speciālista Grāveru un Šķeltovas pagastu štatu vienību.
4.6. Darba aizsardzības speciālista štata vienību.
5.Izveidot UAC vadītāja amatu ar darba algu (pilna likme) 350.00 LVL mēnesī, paredzēt Aglonas
novada štatu sarakstā 1 likmi.
6.Iekļaut lopkopības pārraugus UAC struktūrvienībā ar darba algu (pilna likme) 180.00 LVL mēnesī,
likmju skaits – 0,75.
7.Izveidot štatu vienības:
7.1. UAC konsultants (trīs štata vienības) ar darba algu (pilna likme) 340.00 LVL
mēnesī, paredzēt štatu sarakstā kopējo likmju skaitu - 2 likmes.
8.Apstiprināt UAC štatu sarakstu. (Pielikumā)
9.Rīkot konkursu uz UAC vadītāja amatu, uzdot Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejai izstrādāt nolikumu un veikt pretendentu vērtēšanu, virzot uz novada domes
sēdi apstiprināšanai UAC vadītāju līdz 22.04.2010.

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans, D.Vanags, A.Beķis, A.Streļčs.
A.Badūna priekšlikums ir Finanšu komitejas sagatavotajā lēmumprojektā izsvītrot 4.6.punktu
„Darba aizsardzības speciālista štata vienību” un balsot par Finanšu komitejas sagatavoto
lēmumprojektu.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, jo nav ekonomiskā pamatojuma.
Balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (D.Vanags, V.Krimans, A.Bartuša,
I.Soldāne); pret – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Girss, A.Streļčs); atturas – 1
(I.Barkeviča), neapstiprina augstākminēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 3 (I.Soldāne, I.Barkeviča,
A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Izveidot Aglonas novada domes struktūrvienību Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs (turpmāk – UAC) no 06.05.2010.
2. Likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību – Tūrisma informācijas centrs
(turpmāk – TIC) no 06.05.2010.
3. Brīdināt līdz 06.04.2010. TIC vadītāju, lauksaimniecības konsultantus par štatu
samazināšanu.
4. Apstiprināt grozījumus štatu sarakstā un likvidēt:
4.1. TIC vadītāja štata vienību;
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4.2. TIC darbinieka štata vienību;
4.3. Lauksaimniecības speciālista Aglonas pagasta štata vienību;
4.4. Lauku attīstības speciālista Kastuļinas pagasta štata vienību;
4.5. Lauksaimniecības speciālista Grāveru un Šķeltovas pagastu štatu vienību.
5. Izveidot UAC vadītāja amatu ar darba algu (pilna likme) 350.00 LVL mēnesī,
paredzēt Aglonas novada štatu sarakstā 1 likmi.
6. Iekļaut lopkopības pārraugus UAC struktūrvienībā ar darba algu (pilna likme)
180.00 LVL mēnesī, likmju skaits – 0,75.
7. Izveidot štatu vienības:
7.1. UAC konsultants (trīs štata vienības) ar darba algu (pilna likme) 340.00
LVL mēnesī, paredzēt štatu sarakstā kopējo likmju skaitu – 2 likmes.
8. Apstiprināt UAC štatu sarakstu. (Pielikumā)
9. Rīkot konkursu uz UAC vadītāja amatu, uzdot Tautsaimniecības, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejai izstrādāt nolikumu un veikt pretendentu
vērtēšanu, virzot uz novada domes sēdi apstiprināšanai UAC vadītāju līdz
22.04.2010.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par pašvaldības Komunālā dienesta izveidošanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Finanšu komitejas sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Veikt Komunālo pakalpojumu dienesta reorganizāciju no 06.05.2010.
2. Izveidot no 06.05.2010. Aglonas novada domes struktūrvienības – Aglonas novada Komunālais
dienests un Autoparks.
3. Noteikt, ka jaunizveidotajā Komunālajā dienestā iekļaujami visu pagasta pārvalžu komunālās (vai
saimnieciskās) nodaļas ar esošajiem darbiniekiem un materiāli tehnisko bāzi, lauksaimniecības
tehnika ar agregātiem, lauksaimniecības tehnikas operatori.
4. Izveidot Komunālā dienesta vadītāja amatu ar darba algu (pilna likme) LVL 450.00, Aglonas
novada štatu sarakstā paredzēt 1 likmi no 06.05.2010.
5. Rīkot konkursu uz Komunālā dienesta vadītāja amatu, uzdot Tautsaimniecības, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejai izstrādāt nolikumu un veikt pretendentu vērtēšanu, virzot uz novada
domes sēdi apstiprināšanai Komunālā dienesta vadītāju līdz 22.04.2010.
6. Izstrādāt štatu sarakstus, atbilstoši jaunizveidotajām struktūrvienībām līdz 22.04.2010.
7. Izveidot Autoparka vadītāja amatu ar darba algu (pilna likme) 300.00 LVL mēnesī,
paredzēt Aglonas novada štatu sarakstā 1 likmi.

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Badūns.
Deputāti vienojas balsot par sagatavotā lēmumprojekta 5.punktu ar precizējumiem.
Pamatojoties uz LR 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, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Rīkot konkursu uz Komunālā dienesta vadītāja amatu, uzdot Tautsaimniecības,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai izstrādāt konkursa nolikumu,
Komunālā dienesta nolikumu un Komunālā dienesta vadītāja amata aprakstu līdz
13.04.2010.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par pašvaldības Autoparka izveidi.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Ar 01.05.2010.g. izveidot Aglonas novada domes struktūrvienību – „Pašvaldības Autoparks”.
2. Ar 01.05.2010.g. apstiprināt grozījumus štatu sarakstā un izveidot štata vietu „Autoparka vadītājs”
ar amata likmi (pilna likme) 300.00 LVL.
3. Noteikt, ka Autoparkā ietilps visi novada autovadītāji, lauksaimniecības tehnikas operatori un
elektriķis.
4. Ar 01.05.2010.g. apstiprināt grozījumus štatu sarakstā un izveidot štata vietu „Maiņas šoferis ar
autoatslēdznieks” ar amata likmi (pilna likme) 200.00 LVL mēnesī.

A.Badūna priekšlikums ir atlikt jautājumu bez izskatīšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par pašvaldības Autoparka izveidi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par pieņemto lēmumu Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
sēdē apstiprināšanu.
(Ziņo: A.Beķis)
12.1. Par Aglonas novada kultūras pasākumiem 2010.gadā un veidiem kā stimulēt
jauniešus sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, kultūrā un citās aktivitātēs.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, A.Badūns, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav; atturas –
1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Direktoru padomei līdz 13.04.2010. izstrādāt nolikumu par skolēnu apbalvošanu par
sasniegumiem olimpiādēs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.2. Par Aglonas PII vadītājas iesniegumu (22.03.2010., Nr.682).
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Izskatot 22.03.2010. Aglonas PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu,
Aglonas novada domes 31.03.2010. sēdes protokols Nr.9

- 12 -

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt divu bērnu dalību mazo vokālistu konkursā „Cāļu cālis 2010”
Daugavpilī š.g. 5.aprīlī. Dalības maksa 10 Ls vienam bērnam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, I.Barkeviča.
13.1. Par SIA Empetrum iesniegumu.
A.Badūns atstāj sēžu zāli.
Saņemts SIA Empetrum iesniegums (02.03.2010., Nr.336) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Ļubovai Nikitinai, personas kods
291145-12418, piederošo nekustamo īpašumu „Savieši” 13,7 ha kopplatībā, Aglonas
novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 2 zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6072 002 0077 un 6072 005 0234, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379,
juridiskā adrese „Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
Pirkuma līguma summa 13 300,00 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.
13.2. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.2-04-L/352.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (01.03.2010., Nr.331) par platību
precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar veiktajām blakuspieguļošo zemes vienību uzmērīšanām, precizēt platības
sekojošām zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām:
Administratīvā
Zemes vienības kadastra
Precizētā
teritorija
apzīmējums
platība,
ha
Aglonas

7642 004 0619
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pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts
Aglonas
pagasts

7642 001 0229

0,69

7642 002 0114

1,27

7642 004 0463

0,79

7642 005 0495

1,90

7642 002 0187

1,81

7642 001 0032

2,26

7642 001 0101

2,60

7642 009 0079

5,48

7642 005 0492

8,0

7642 011 0136

8,17

2. Apstiprināt robežas augstāk minētām zemes vienībām saskaņā ar pievienotajiem
grafiskajiem pielikumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.3. Par A.Ancveiriņa iesniegumu.
Saņemts A.Ancveiriņa iesniegums (05.03.2010., Nr.367) par adreses piešķiršanu.
Pamatojoties uz MK Nr.384 Adresācijas noteikumu 8.,15.,19.,25. un 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0508 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Ceriņi” un adresi: Somersetas iela 15, c. Aglona, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, LV 5304.
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.
13.4. Par N.Platonova iesniegumu.
Saņemts N.Platonova iesniegums (16.03.2010., Nr.638) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomas tiesības zemnieku saimniecībai „Ziemeļi K”, reģistrācijas
Nr.41501024505, juridiskā adrese Aglonas novads, Šķeltovas pagasta, Peipiņi, uz
sekojošiem pašvaldības zemes gabaliem Aglonas novada Šķeltovas pagastā:
- 10,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0185;
- 9,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0186;
- 5,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0187;
- 8,7 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0191;
- 1,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3405.
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. Piešķirt nomas tiesības zemnieku saimniecībai „Ziemeļi K”, reģistrācijas
Nr.41501024505, juridiskā adrese Aglonas novads, Šķeltovas pagasta, Peipiņi, uz
sekojošiem zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem Aglonas
novada Šķeltovas pagastā:
- 2,6 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3301;
- 3,6 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0539;
- 4,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3530;
- 15,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0286;
- 6,4 ha ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3166.
4. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, to pēc 1 mēneša lauzt gadījumā, ja caur CZK tiek
atjaunotas īpašuma tiesības iespējamajiem zemes mantiniekiem vai šai zemei ar
likumu tiek noteikta piekritība konkrētai valsts institūcijai.
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.
13.5. Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm.
Sakarā ar konstatētajām nepilnībām veicot inventarizāciju pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību sekojošām zemes vienībām:
Administratīvā
Kadastra apzīmējums
teritorija, pagasta
nosaukums
Grāveri
6058 001 0055
Grāveri
6058 001 2006
Grāveri
6058 004 0140
Grāveri
6058 005 2017
Grāveri
6058 006 0096
Grāveri
6058 002 0192
Grāveri
6058 002 0237
Grāveri
6058 003 0107
Grāveri
6058 003 2002
Grāveri
6058 004 0069
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Grāveri
Grāveri
Grāveri
Grāveri
Grāveri
Grāveri
Grāveri
Grāveri
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Šķeltova
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona
Aglona

6058 004 0083
6058 004 0123
6058 004 0207
6058 005 0201
6058 006 0351
6058 006 0359
6058 006 0384
6058 006 0414
6072 001 0200
6072 002 0034
6072 003 0101
6072 005 0212
6072 005 0291
6072 005 3304
6072 006 0130
6072 006 3139
6072 007 0099
6072 002 0098
6072 006 0166
6072 007 0084
6094 002 3082
6094 003 3228
6094 003 3235
6094 005 3415
6094 001 3010
6094 002 0111
6094 003 3140
6094 004 0327
6094 005 0402
7642 001 0332
7642 002 0178
7642 004 0464
7642 004 0544
7642 005 0098
7642 001 0269
7642 004 0476
7642 004 0554
7642 005 0168
7642 005 0179
7642 006 0018
7642 009 0019
7642 009 0072
7642 010 0208
7642 010 0236
7642 011 0056
7642 008 0072
7642 009 0027
7642 010 0152

1,6
0,13
1,8
0,4
5,1
1,5
1,2
0,8
0,2
0,5
0,6
0,4
4,5
0,5
0,3
0,1
1,2
7,0
2,1
0,07
1,6
2,7
0,3
0,4
14,0
2,4
6,0
16,0
0,6
0,1
13,3
1,3
0,3
0,7
0,2
0,03
0,3
5,5
19,8
5,5
5,1
1,2
1,4
0,8
11,2
3,2
0,7
3,2

2. Precizēt zemes lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām:
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Administratī
vā teritorija,
pagasta
nosaukums
Grāveri

Kadastra
apzīmējums
6058 002 0155

Grāveri

6058 004 0140

Grāveri

6058 001 2011

Grāveri

6058 001 2065

Grāveri
Grāveri

6058 002 0161
6058 002 0222

Grāveri

6058 002 0237

Grāveri

6058 002 0292

Grāveri

6058 002 2006

Grāveri

6058 003 0107

Grāveri

6058 003 2002

Grāveri

6058 003 2015

Grāveri

6058 003 3020

Grāveri
Grāveri

6058 004 0348
6058 005 2009

Grāveri

6058 006 0103

Grāveri

6058 006 0351

Grāveri

6058 006 0352

Grāveri

6058 006 0359

Kastuļina
Kastuļina
Kastuļina

6072 005 0294
6072 006 0166
6072 008 0150

Šķeltova
Šķeltova

6094 003 3235
6094 005 3500

Šķeltova

6094 001 3010

Šķeltova

6094 005 3232

Šķeltova

6094 005 3482

Šķeltova

6094 005 3576

Precizētais zemes lietošanas mērķis, kods

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku
krematoriju apbūve, 0907
Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku
krematoriju apbūve, 0907
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 1003
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 1003
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, 0908
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, 0401
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 1003
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
lauksaimniecība, 0101
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
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un
un
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir

ir
ir
ir
ir
ir
ir

Šķeltova

6094 005 3588

Aglona

7642 001 0332

Aglona

7642 004 0464

Aglona

7642 001 0294

Aglona

7642 004 0462

Aglona

7642 004 0477

Aglona

7642 004 0548

Aglona

7642 004 0581

Aglona

7642 004 0582

Aglona

7642 004 0590

Aglona

7642 005 0211

Aglona

7642 005 0273

Aglona

7642 010 0199

Aglona
Aglona

7642 010 0208
7642 005 0255

Aglona

7642 004 0553

Aglona

7642 004 0556

mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, 0101
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo
ūdeņu teritorijas, 0302
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 1003
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 0201
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, 0101
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, 0101

3. Precizēt nosaukumu sekojošām zemes vienībām:
Administratīvā
Kadastra
Precizētais zemes vienības
teritorija, pagasta
apzīmējums
nosaukums
nosaukums
Grāveri
6058 004 0140
Grāveru brāļu kapi
Grāveri
6058 004 0300
Ceļš uz Rageļu ūdenstorni
Grāveri
6058 006 0102
Trupu kapsēta
Kastuļina
6072 005 0212
Priežmales attīrīšanas iekārtas
Kastuļina
6072 005 0352
Zabludovkas sūkņu stacija
Kastuļina
6072 006 0166
Borovkas karjers
Aglona
7642 001 0338
Upes iela
Aglona
7642 004 0544
Artēziskais urbums Kalna ielā
4. Precizēt Aglonas pagastā esošo, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 7642 005 0168 un 7642 005 0255 savstarpējo robežu, apstiprināt
grafiskos pielikumus.
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.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.6. Par pašvaldībai piekrītošām meža zemēm Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apvienot viena nekustamā īpašuma sastāvā ar kadastra Nr.7642 005 0491
Aglonas pagastā esošos pašvaldībai piekrītošos meža zemju gabalus ar kadastra
apzīmējumiem 7642 005 0491, 7642 007 0077, 7642 011 0101, 7642 010 0207, 7642
008 0077, 7642 004 0459.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0491 uz 21,1 ha.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0077 uz 22,7 ha.
4. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0207 uz 3,6 ha.
5. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0077 uz 14,6 ha.
6. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0459 uz 4,3 ha.
7. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0101 uz 2,1 ha.
8. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Aglonas meži”.
9. Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
10. 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.
13.7. Par pašvaldībai piekrītošām meža zemēm Škeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apvienot viena nekustamā īpašuma sastāvā ar kadastra Nr.6094 003 3175 Šķeltovas
pagastā esošos pašvaldībai piekrītošos meža zemju gabalus ar kadastra apzīmējumiem
6094 003 3175, 6094 005 0453, 6094 005 0538, 6094 005 3442, 6094 005 3556, 6094 005
3360, 6094 001 3060, 6094 004 3189.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3175 uz 10,1 ha.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0453 uz 4,0 ha.
4. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0538 uz 1,8 ha.
5. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3442 uz 4,8 ha.
6. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3556 uz 5,0 ha.
7. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3360 uz 1,9 ha.
8. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 001 3060 uz 7,8 ha.
9. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 3189 uz 9,9 ha.
10. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Šķeltovas meži”.
11. Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
12. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.8. Par Aglonas Bazilikas iesniegumu.
Saņemts Aglonas Bazilikas iesniegums (21.09.2009., Nr.440) par Aglonas pagasta padomes
20.06.2007.lēmuma Nr.8.2. grozīšanu attiecībā uz daļu no privatizācijai nodotās Cirīšu HES
ūdenskrātuves appludinātās zeme,
atkārtoti izskatot,
KONSTATĒTS:
Saņemts Aglonas Bazilikas iesniegums par Aglonas pagasta padomes 20.06.2007.lēmuma Nr.8.2.
grozīšanu attiecībā uz daļu no privatizācijai nodotās Cirīšu HES ūdenskrātuves appludinātās zemes.
Aglonas Bazilika lūdz 15 ha zemes platību, kas pašreiz ietilpst pašvaldības zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumiem 7642 007 0076 un 7642 008 0084 sastāvā, izslēgt no privatizācijas un
nodot to Aglonas bazilikas draudzei.
Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums.
Lēmumu par Cirīšu HES ūdenskrātuves zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 7642 007 0076,
7642 008 0084 privatizāciju Aglonas pagasta padome pieņēma 20.06.2007.g.
Likumā paredzētā kārtībā un termiņos tas netika apstrīdēts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans,
I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Noraidīt Aglonas Bazilikas draudzes iesniegumu par 15 ha zemes nenodošanu tālākai
privatizācijai.
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.
13.9. Par Cirīša HES ūdenskrātuves pierobežnieku kolektīvo iesniegumu.
Saņemts Cirīša HES ūdenskrātuves pierobežnieku kolektīvais iesniegums (22.09.2009., Nr.449)
par pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumiem 7642 007 0076 un 7642 008 0084
privatizācijas gaitas apturēšanu,
atkārtoti izskatot,
un sakarā ar to, ka iedzīvotāju prasība apturēt privatizāciju nav attiecināma uz „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
14.panta 2.daļā minētiem gadījumiem,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans,
I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Noraidīt Cirīša HES ūdenskrātuves pierobežnieku kolektīvo iesniegumu par pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 7642 007 0076 un 7642 008 0084
privatizācijas apturēšanu.
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.
13.10. Par SIA Preime iesniegumu.
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Saņemts SIA Preime iesniegums (14.10.2009., Nr.626) par platības precizēšanu uzmērītajai
nekustamā īpašuma „Ciriša HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007
0076 uz 175.24 ha un apgrūtinājumu noteikšanai zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642
007 0076 un 7642 008 0084,
atkārtoti izskatot,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0076
1. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.08 ha;
2. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.11 ha;
3. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.05 ha;
4. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
5. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.21 ha;
6. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.01 ha;
7. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.01 ha;
8. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.13 ha;
9. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.01 ha;
10. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.03 ha;
11. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
12. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
13. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.33 ha;
14. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.23 ha;
15. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.03 ha;
16. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.02 ha;
17. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.69 ha;
18. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.02 ha;
19. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.94 ha;
20. 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.05 ha;
21. 010701 aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsaprosta
hidrotehniskās būves – 2.68 ha;
22. 02030303 aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem autoceļiem – 0.37 ha;
23. 020402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.02 ha;
24. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.19 ha;
25. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.24 ha;
26. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.01 ha;
27. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.08 ha;
28. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.02 ha;
29. 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.06 ha;
30. 04010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 56.82 ha;
31. 04010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 0.18 ha;
32. 04010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 1.55 ha;
33. 060801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 8.19 ha;
34. 061001 cita veida apgrūtinājumi.

2. Apstiprināt sekojošos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
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zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0084

a) 01020102 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos –
0.27 ha;
b) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
c) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
d) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
e) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.06 ha;
f) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.07 ha;
g) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.10 ha;
h) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.06 ha;
i) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.09 ha;
j) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.09 ha;
k) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.02 ha;
l) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.01 ha;
m) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.10 ha;
n) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.03 ha;
o) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.05 ha;
p) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.06 ha;
q) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.08 ha;
r) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.11 ha;
s) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
t) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.16 ha;
u) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.03 ha;
v) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.21 ha;
w) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.11 ha;
x) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.04 ha;
y) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.19 ha;
z) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.02 ha;
aa) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.02 ha;
bb) 010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0.01 ha;
cc) 02030303 aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem autoceļiem – 0.40 ha;
dd) 02030303 aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem autoceļiem – 0.64 ha;
ee) 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.01 ha;
ff) 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.06 ha;
gg) 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20 kV –
0.01 ha;
hh) 04010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 31.28 ha;
ii) 35. 04010203 vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 28.24
ha;
jj) 04010203 vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 0.83 ha;
kk) 060801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 12.11 ha.
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.
13.11. Par O.Daukštas iesniegumu.
Saņemts O.Daukštas iesniegums (15.03.2010., Nr.617) par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājuma
noteikšanu blakus pieguļošam īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve”.
Pamatojoties uz Civillikuma 1162. pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Cirīšu HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 008 0084 sekojošu zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu:
- cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par labu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0031.
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.
13.12. Par A.Madelāna iesniegumu.
Saņemts A.Madelāna iesniegums (15.03.2010., Nr.622) par zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājuma noteikšanu blakus pieguļošam īpašumam „Cirīšu HES ūdenskrātuve”.
Pamatojoties uz Civillikuma 1162. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Cirīšu HES ūdenskrātuve” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 007 0076 sekojošu zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu:
- cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par labu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0267,
- cita veida servitūta teritorija (kods150401) – ūdens lietošanas servitūts par labu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0607.
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.
13.13. Par A.Ivanova iesniegumu.
Saņemts A.Ivanova iesniegums (22.03.2010., Nr.683) par pašvaldības zemes nomas tiesību
pārtraukšanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt noslēgto nomas līgumu ar Aleksandru Ivanovu, personas kods 091175-12407, uz
pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0193 12,0 ha kopplatībā
Aglonas novada Grāveru 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.
13.14. Par E.Pizāna iesniegumu.
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Saņemts J.Ivanovas iesniegums (22.03.2010., Nr.684) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Jekaterinai Ivanovai, personas kods 121248-12405, uz
pašvaldības zemes gabalu 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0193
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 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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.
13.15. Par S.Kaļiņina iesniegumu.
Saņemts S.Kaļiņina iesniegums (22.03.2010., Nr.673) par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglinājumiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Samazināt par 50% Stepanam Kaļiņinam, personas kods 010123-12437, kā politiski
represētai personai, apmaksājamo nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadā
nekustamajam īpašumam „Dubnas”, kadastra Nr.6094 002 0066, 2,7 ha kopplatībā,
Šķeltovas 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.
13.16. Par U.Igauņa iesniegumu.
Saņemts U.Igauņa iesniegums (23.03.2010., Nr.688) par adreses piešķiršanu ēku īpašumam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 7642 007 0053 001, 7642 007 0053 002, 7642
007 0053 003, kas atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 007 0053, adresi: Mauriņi, Ostrova, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, LV 5304.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
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Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.17. Par E.Luņa iesniegumu.
Saņemts E.Luņa iesniegums (18.03.2010., Nr.652) par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksas.
KONSTATĒTS:
Aglonas novada domē 18.03.2010. saņemts Eduarda Luņa iesniegums, kurā viņš lūdz pārtraukt
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu par mantojamo zemi Grāveru pagastā, jo zemes gabali
nav uzmērīti.
Ar Grāveru pagasta zemes komisijas 1996.gada 14.jūnija lēmumu Eduardam Lunim tika atjaunotas
īpašuma tiesības uz 9,1 ha mantojamās zemes.
E.Luņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa uz 2009. gada beigām sastāda 71,00 LVL.
Zemes uzmērīšana darbi, tai skaitā arī mantojamās zemes uzmērīšana, jāierosina pašam zemes
īpašniekam vai mantiniekam.
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, ka par nodokļa samaksu ir atbildīgs zemes
īpašnieks vai lietotājs.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka „Līdz zemes
reformas pabeigšanai nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kas saskaņā ar šā likuma 2.pantu
neatrodas kādas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā, maksā zemes lietotājs, bet, ja tāda nav, —
nomnieks, kā arī personas, kurām zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par
samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to, bet vēl nav notikusi ierādīšana (iemērīšana) dabā
atbilstoši likumam "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos".
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noraidīt Eduarda Luņa, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas
pārtraukšanu un aprēķinātās nodokļa summas anulēšanu mantojamai zemei Grāveru
pagastā.
2. Atstāt spēkā Aglonas novada domes 28.10.2009. , sēdes protokols Nr.16, lēmumu Nr.8,
par administratīvās lietas ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīdus kārtībā no Eduarda Luņa.
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.
13.18. Par M.Sargunes iesniegumu.
Saņemts M.Sargunes iesniegums (25.03.2010., Nr.699) par nekustamā īpašuma “Juljāni” Aglonas
novada Šķeltovas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0213 1,64 ha platībā,
atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Juljāni”, kadastra Nr. 6094 002 0032, Šķeltovas
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pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0213 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Juljānu kalns”.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.19. Par R.Peipiņas iesniegumu.
Saņemts R.Peipiņas iesniegums (25.03.2010., Nr.697) par nekustamā īpašuma “Kajetani” Aglonas
novada Šķeltovas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048 3,83 ha platībā,
atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Kajetani”, kadastra Nr. 6094 002 0037, Šķeltovas
pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Kajetanu dārzs”.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.20. Par A.Bernāna iesniegumu.
Saņemts A.Bernāna iesniegums (31.03.2010., Nr.736) par pašvaldības zemes nomas
tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības zemnieku saimniecībai „Mežinieki”, reģistrācijas
Nr.41501023887, juridiskā adrese Aglonas novads, Aglonas pagasta, Rajecki, uz
pašvaldības zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 7,3 ha ar kadastra
apzīmējumu 7642 005 0175.
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.
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14.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: A.Bartuša)
A.Badūns atgriežas sēžu zālē.
14.1. Par J.Podskočija iesniegumu ( 23.03.2010., Nr. 687).
Izskatot Jāzeps Podskočijs, personas kods 150942-12153, dzīves vieta – „Karasjeva”,
Škeltovas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 23.03.2010., Nr.687) ar lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Karašu 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 - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jāzepu Podskočiju, personas kods
150942-12153, dzīves vieta – „Karasjeva”, Škeltovas pag., Aglonas novads, par zivju
nozveju Karašu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.2. Par speciālās atļaujas izsniegšanu un zivju nozveju.
Pamatojoties uz SIA „Cirīšu HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes loceklis Normunds
Aizkalns , juridiskā adrese – „Cirīšu HES ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads,
iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 18.03.2010., Nr.654 ) par lūgumu izsniegt speciālo atļauju
komercdarbībai zvejniecībā un pamatojoties 2009. gada 8.septembra MK noteikumiem Nr.1015
„Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts
nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsniegt speciālo atļauju uz 5 (pieciem) gadiem komercdarbībai zvejniecībā SIA „Cirīšu
HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes loceklis Normunds Aizkalns, juridiskā adrese –
„Cirīšu HES ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz SIA „Cirīšu HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes locekļa Normunda
Aizkalna, juridiskā adrese – „Cirīšu HES ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads,
iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 18.03.2010., Nr.654 ) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
līgumu 2010. gadam zušu nozveju Cirīšu HES pievadkanālā un Cirīšu ūdenskrātuvē zivju nozvejai
ar zivju tīklu pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2010. gadam ar SIA „Cirīšu HES”,
reģ.nr. 41503029437, valdes locekli Normundu Aizkalnu, juridiskā adrese – „Cirīšu HES
ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads, par zušu nozveju Cirīšu HES
pievadkanālā ar zušu murdu, kura sētas garums līdz 30 m un zivju nozveju Cirīšu
ūdenskrātuvē ar zivju tīklu kopējo garumu 590 m.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par M.Volokitina iesniegumu ( 25.03.2010., Nr. 704).
Izskatot Mihaila Volokitina, personas kods 031169-12727, dzīves vieta – „Arendovka”,
Kastulinas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 25.03.2010., Nr. 704) ar lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu un
zivju murdu, 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 - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Mihailu Volokitinu, personas kods
031169-12727, dzīves vieta – „Arendovka”, Kastulinas pag., Aglonas novads, par zivju
nozveju Kustaru ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30
m lielu sētas garumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4. Par J.Ļevkova iesniegumu ( 29.03.2010., Nr. 722.)
Izskatot Jurija Ļevkova, personas kods 140366-12402, dzīves vieta – „Bronki”, Andrupenes
pag., Dagdas novads (kancelejā reģistrēts 29.03.2010., Nr. 722) par lūgumu slēgt zvejas tiesību
nomas līgumu 2010.gadam Užuņu 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 - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Juriju Ļevkovu, personas kods 14036612402, dzīves vieta – „Bronki”, Andrupenes pag., Dagdas novads, par zivju nozveju Užuņu
ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.5. Par A.Streļča iesniegumu ( 29.03.2010., Nr. 721).
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Izskatot Aināra Streļča, personas kods 190667-12407, dzīves vieta – „Kapari”, Andrupenes
pag., Dagdas novads (kancelejā reģistrēts 29.03.2010., Nr.721) par lūgumu slēgt zvejas tiesību
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nomas līgumu 2010.gadam Užuņu 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 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Aināru Streļču, personas kods 19066712407, dzīves vieta – „Kapari”, Andrupenes pag., Dagdas novads, par zivju nozveju Užuņu
ezerā ar vienu 50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumu saskaņošanu.
(Ziņo: A.Beķis)
Izskatot Latgales plānošanas reģiona 09.03.2010.g. vēstuli Nr.2-4.8/142,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumus:
1. Slēgt maršrutu Nr. 5477 Ārdava – Arendole.
2. Slēgt maršrutu Nr. 5478 Preiļi – Aizkalne – Arendole.
3. Slēgt maršrutu Nr.5479 Preiļi – pelēči – Arendole.
4. Slēgt maršrutu nr.5486 Preiļi – Pieniņi – Preiļi.
5. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr.5487 Preiļi–Rudzāti-Turki-Līvāni,
sakarā ar jauna reisa 02 atklāšanu.
6. Slēgt maršrutu Nr. 6462 Preiļi – Upmala – Stolderi – Preiļi.
7. Slēgt maršrutu Nr. 6809 Preiļi – Kategrāde – Aglona.
8. Slēgt maršrutu Nr.6811 Preiļi – Kategrāde – Rušona – Aglona.
9. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr.6897 Līvānu dz.st.-Gaisa tiltsJaunsilavas II, sakarā ar jaunu reisu 01, 04 atklāšanu un reisam 02 nosakot kursēšanas dienas
1.2.3.4.5.6. (līdz šim katru d.) un reisam 03 nosakot kursēšanas dienas sestdienas (līdz šim
6.7.).
10. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6898 Gaisa tilts-Jaunsilavas II, sakarā
ar jaunu reisu 01, 08 un 24 atklāšanu un reisam 05 nosakot kursēšanas dienas 1.2.3.4.5.7.
(līdz šim 1.2.3.4.5.) reisam 06 nosakot kursēšanas dienas sestdienas (līdz šim 6.7.), reisam 09
nosakot kursēšanas dienas sestdienas (līdz šim 6.7.), reisam 10 nosakot kursēšanas dienas
1.2.3.4.5.7. (līdz šim 1.2.3.4.5.) reisam 12 nosakot kursēšanas dienas 1.2.3.4.5.7. (līdz šim
1.2.3.4.5.), reisam 13 nosakot kursēšanas dienas 1.2.3.4.5.7. (līdz šim 1.2.3.4.5.), reisam 14
nosakot kursēšanas dienas 1.2.3.4.5.6. (līdz šim katru d.).
11. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6900 gaisa tilts – Vilnīši sakarā ar
reisu 03, 04 slēgšanu.
12. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6917 Sergunta – Gaisa Tilts –
Jaunsilavas I reisiem 01, 02, 03, 04 nosakot kursēšanas dienas sestdienas (līdz šim 6.7.).
13. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr.6926 Preiļi-Aizkalne-Ārdava, sakarā
ar reisu 01, 02 un 03 slēgšanu un reisiem 04, 05 nosakot kursēšanas dienas 2.4. (līdz šim 2.4.
sk.brīvdienas).
14. Slēgt maršrutu Nr. 6927 Preiļi – Aizkalne – Korsikova.
15. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6928 Preiļi-Pelēči-Ārdava, reisam 01
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nosakot kursēšanas dienas 2.4. (līdz šim 1.2.3.4.5. sk.1. un 1.5. sk. brīvdienas) un reisam 02
nosakot kursēšanas dienas 2.4. (līdz šim 1.5.).
16. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6964 Preiļi – Līvāni, reisam 10
nosakot kursēšanas dienas 1.2.3.4.5.6. (līdz šim katru d.) un reisam 11 nosakot kursēšanas
dienas 1.2.3.4.5. (līdz šim 1.2.3.4.5.7.).
17. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6965 Preiļi – Aglona, sakarā ar reisu
02 un 03 slēgšanu.
18. Slēgt maršrutu Nr. 6969 Preiļi – Stabulnieki.
19. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6972 Preiļi – Spričvecumi – Līvāni,
sakarā ar reisa 05 slēgšanu un reisam 04 nosakot kursēšanas dienas 3.5. (līdz šim 3.5.7.),
reisam 06 nosakot kursēšanas dienas 6.7. (līdz šim 6.) un reisam 09 nosakot kursēšanas
dienas 6.7. (līdz šim 6).
20. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr. 6976 Līvāni – Stiklēri sakarā ar reisu
05 un 06 slēgšanu.
21. Izteikt jaunā redakcijā kustības sarakstu maršrutam Nr.6981 Preiļi – Vārkava – Upmala –
Līvāni, reisam 04 nosakot kursēšanas dienas 1.3.5. (līdz šim 1.3.5.7.).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par maršrutu apstiprināšanu pārvalžu un komunālā dienesta vieglajiem transporta
līdzekļiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1
(I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko ar rīkojumu
apstiprina pārvalžu un komunālā dienesta vieglo transporta līdzekļu maršrutus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Par projektu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
(Ziņo: I.Valaine)
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ERAF līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” projekta vadības komandu:
- projekta vadītājs Ingūna Barkeviča
- projekta grāmatvedis Valentīna Volkova
- projekta lietvedis Ineta Valaine
- projekta tehniskā vadība Irēna Maļuhina
2. Slēgt vienošanos ar darbiniekiem par projekta realizāciju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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18.§
Par projekta iesniegumu „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.
(Ziņo: I.Valaine)
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ERAF līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” projekta vadības komandu:
- projekta vadītājs Ingūna Barkeviča
- projekta grāmatvedis Valentīna Volkova
- projekta lietvedis Ineta Valaine
- projekta tehniskā vadība Vjačeslavs Pokšāns
2. Slēgt vienošanos ar darbiniekiem par projekta realizāciju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
19.1. Par St.Šmuksta iesniegumu.
Pamatojoties uz LR „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, V.Krimans, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(I.Soldāne, A.Bartuša), 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.
2. Izveidot Atsavināšanas komisiju sekojošā sastāvā:
- Ainārs Streļčs
- Ingūna Barkeviča
- novada domes jurists
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.2. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne, A.Bartuša); pret – nav;
atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
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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;
Daniliški – plkst.10.20;
Vortniki – plkst.10.40;
Siliški – plkst.11.00;
Kastuļina – plkst.11.25;
Novoselki – plkst.11.45.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.3. Par Aglonas novada futbola komandu.
I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne, A.Bartuša); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada futbola komandai formas tērpu iegādei līdzekļus līdz Ls 100, no
Sporta skolas budžeta.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.4. Par domes deputātu apliecībām.
I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne, A.Bartuša);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izgatavot Aglonas novada domes deputātiem deputātu apliecības.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.5. Par Šķeltovas un Grāveru Mazpulku dalību Sporta spēlēs.
I.Soldāne atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt dalības maksu Ls 16 par Šķeltovas Mazpulku un dalības maksu Ls 10 par
Grāveru Mazpulku dalību Sporta spēlēs, kas notiek 30.04.2010.g. Ķekavā. Piešķirt
autotransportu dalībnieku nogādāšanai uz Sporta spēlēm. Līdzekļi no rezerves fonda.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.6. Par SIA „Preiļu slimnīcas” maksas pakalpojumiem.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīcas” maksas pakalpojumu izcenojumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.7. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes, Kastuļinas pagasta pārvaldes un Grāveru pagasta
pārvaldes ūdenssaimniecības projektiem.
(Ziņo I.Barkeviča)
I.Soldāne atgriežas sēžu zālē.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
19.7.1. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priežmales ciema
teritorijā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada domes 28.10.2009.g. lēmumu, protokols Nr.16, paragrāfs Nr.
18.1.2. „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Priežmales ciema teritorijā” ,
Un izteikt to sekojošā redakcijā:
1.1. Uzdot Aglonas novada domes Kastuļinas pagasta pārvaldes saimniecības daļai pildīt šādas
papildus funkcijas Priežmales ciema teritorijā:
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ekspluatācija un remonts;
- dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un dzeramā ūdens kvalitātes kontrole;
- notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē;
- patērēta dzeramā ūdens daudzuma uzskaites veikšana;
- maksas par pakalpojumiem iekasēšana;
1.2. Samaksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Priežmales ciemā iekasēt atbilstoši spēkā
esošajiem ūdenssaimniecības tarifiem, t.i., 0,70 LVL (bez PVN) par vienu iedzīvotāju mēnesī
piestādītā ūdens un 0,20 LVL (bez PVN) par vienu iedzīvotāju mēnesī pieņemto kanalizācijas
notekūdeņu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.7.2. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Šķeltovas ciema teritorijā
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada domes 28.10.2009.g. lēmumu, protokols Nr.16, paragrāfs Nr.
18.1.1. „Par Aglonas novada Šķeltovas pagasta, Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Un izteikt to sekojošā redakcijā:
1. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Šķeltovas ciema teritorijā, noteikt
Aglonas novada domi:
1.1. Uzdot Aglonas novada domes Šķeltovas pagasta pārvaldes saimniecības daļai pildīt
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šādas papildus funkcijas Šķeltovas ciema teritorijā:
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ekspluatācija un remonts;
- dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un dzeramā ūdens kvalitātes kontrole;
- notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē;
- patērēta dzeramā ūdens daudzuma uzskaites veikšana;
- maksas par pakalpojumiem iekasēšana;
1.2. Noteikt tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:
- 0.496 LVL mēnesī (bez PVN) par 1m3 dzeramā ūdens
- 0.083 LVL mēnesī (bez PVN) par 1 m3 pieņemto kanalizācijas notekūdeņu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.7.3. Par finansējuma piešķiršanu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta, Šķeltovas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada domes 09.12.2009.g. lēmumu, protokols Nr.19, paragrāfs Nr.
5.1. „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Un izteikt to sekojošā redakcijā:
1. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta
„Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai LVL 126327 (simtu divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi lati), no
kuriem LVL 52636 (piecdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši lati) ir attiecināmās
izmaksas un LVL 73691 (septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats) ir
neattiecināmās izmaksas.
2. Nodrošināt apgrozāmos līdzekļus projekta realizācijai LVL 86148 (astoņdesmit seši
tūkstoši simtu četrdesmit astoņi lati).
3. Pašvaldības finansējumu un apgrozāmos līdzekļus nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts
Kasē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.7.4. Par finansējuma piešķiršanu „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada domes 17.12.2009.g. lēmumu, protokols Nr.20, paragrāfs Nr. 3.4
„Par finansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”
Un izteikt to sekojošā redakcijā:
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1. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta
„Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai Ls 122799 (simtu divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi lati),
no kuriem Ls 51166 (piecdesmit viens tūkstotis simtu sešdesmit seši lati) ir attiecināmās
izmaksas un Ls 71633 (septiņdesmit viens tūkstotis seši simti trisdesmit trīs lati) ir
neattiecināmās izmaksas.
2. Nodrošināt apgrozāmos līdzekļus projekta realizācijai Ls 103713 (simtu trīs tūkstoši
septiņi simti trīspadsmit lati).
3. Pašvaldības finansējumu un apgrozāmos līdzekļus nodrošināt, ņemot aizņēmumu
Valsts Kasē.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
20.§
Par G.Kurcenbauma iesniegumu.
Izskatot G.Kurcenbauma iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 30.03.2010. Nr.733) un pamatojoties uz
MK noteikumiem Nr.717 no 29.08.2006. „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, V.Krimans, D.Vanags);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Guntim Kurcenbaumam par saviem līdzekļiem nozāģēt uz viņam piederošās
zemes nokaltušu koku.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.§
Par datortehnikas apkalpošanas servisa optimizāciju.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” pārejas noteikumu 8.panta 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne, A.Bartuša); atturas – 1
(I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Optimizēt datorsistēmu un datortīklu speciālista vietu un noslēgt līgumu ar
uzņēmēju vai individuālo komersantu.
2. No 06.05.2010. likvidēt Aglonas novada štatu sarakstā amatu - datorsistēmas un
datortīklu speciālists.
3. Brīdināt datorsistēmas un datortīklu speciālistu līdz 06.04.2010. par štata vietas
likvidāciju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
22.§
Par iepirkuma rezultātiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
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A.Girss atstāj sēžu zāli.
4.1.Par iepirkuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām 2010.g.” rezultātiem.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības iepirkumam „Pārtikas
iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām 2010.g.”, identifikācijas numurs AND/2010/003.
2. Slēgt līgumus ar:
2.1. SIA „Karsten -Sanitex”, reģistrācijas numurs 40003166842, adrese – Ulbrokas iela 38,
Rīga, LV 1021, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām
2010.g.” sadaļai - „Zivis, to izstrādājumi”, „Zivju konservi”, „Bakalejas preces”, „Milti un citi
graudaugu izstrādājumi”, „Olas”, „Saldēti produkti” piegādei par kopējo līguma summu Ls
806.04 (bez PVN)

2.2. A/s „Latgales piens”, reģistrācijas numurs 41503028291, adrese – Muitas iela 3-p, Daugavpil
LV 5403, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām 2010.g.”
sadaļai - „Piena produkti” un „Piens” piegādei par kopējo līguma summu Ls 1339,11 (bez PVN).
2.3. A/s „Maiznīca Dinella”, reģistrācijas numurs 40003034051, adrese – Mazā Viļņas iela 9,
Daugavpils, LV 5404, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām
2010.g.” sadaļai - „Maize” piegādei par kopējo līguma summu Ls 664,65 (bez PVN)

2.4. SIA „Marijas centrs”, reģistrācijas numurs 42403007447, adrese – Varoņu iela 27 b, Rēzekne
LV 4604, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona” vajadzībām 2010.g.” sada
- „Gaļas pusfabrikati, gaļas izstrādājumi”, „Cūkgaļa”, „Pelmeņi”, ‘Augļu, dārzeņu konservi, sulas”
„Ievārījums”, „Augļi”, „Saldumi”, „Skābēti kāposti” „Svaigi kāposti”, „Sīpoli”, „Gurķi”, „Tomāt
piegādei par kopējo līguma summu Ls 1358,19 (bez PVN)

2.5. Z/s „Svarāni”, reģistrācijas numurs 45401020560, adrese – „Svarāni”, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV 5329, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums VSAC „Aglona”
vajadzībām 2010.g.” sadaļai - „Pārtikas kartupeļi”, „Burkāni”, „Bietes”, sezonas laikā „Gurķi” un
„Tomāti” piegādei par kopējo līguma summu Ls 407,40 (bez PVN).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.2. Par iepirkuma „Lokāla datortīkla izveidošana Aglonas novada Kastuļinas pagasta pamatskola
ēkā „Priežmalas pamatskola” rezultātiem.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības iepirkumam „Lokāla datortīk
izveidošana Aglonas novada Kastuļinas pagasta pamatskolas ēkā „Priežmalas pamatskola”,
identifikacijas numurs AND/2010/05/ERAF.
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2. Slēgt līgumu ar SIA „Citrus Solutions”, reģistrācijas numurs 50003752271, adrese – Ūnijas i
52, Rīga, LV 1084, pašvaldības pasūtījuma „Lokāla datortīkla izveidošana Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pamatskolas ēkā „Priežmalas pamatskola”, identifikācijas numurs
AND/2010/05/ERAF, realizācijai līguma summu Ls 477,64 plus PVN 21% 100.30, kopējā
līguma summa Ls 577.94.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.3. Par iepirkuma „Projekta „Bērnu brīva laika pavadīšanas centrs Aglonā” būvuzraudzība”
rezultātiem.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības iepirkumam „Projekta „Bērn
brīva laika pavadīšanas centrs Aglonā” būvuzraudzība, identifikācijas numurs
AND/2010/004.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Ecointelligence”, reģistrācijas numurs 42403024998, adrese – Maskav
iela 22-4, Rēzekne, LV 4604, pašvaldības pasūtījuma „Projekta „Bērnu brīva laika
pavadīšanas centrs Aglonā” būvuzraudzība”, identifikācijas numurs AND/2010/004,
realizācijai par līguma summu Ls 2086.35 (bez PVN), kopējā līguma summa Ls 2524,48
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.4. Par iepirkuma „Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gada
vasaras sezonai” rezultātiem.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Kluss, A.Streļčs, A.Bartuša, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības iepirkumam „Aglonas novada
domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gada vasaras sezonai, identifikācijas
Nr. AND/2010/002”.
2. Piedāvāt Aglonas novada domei slēgt līgumus:
2.1. SIA „Drabis”, reģ.Nr. 41503021429, juridiskā adrese – Dārzu iela 1, Izvalta, Izvaltas
pagasts, Krāslavas novads, LV 5652, pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada domes
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gada vasaras sezonai”, identifikācijas
Nr. AND/2010/002” sekojošu sadaļu realizācijai:
Caurtekas d- 0.4m ierīkošana uz grants pamata
Caurtekas d. 0.3 m ierīkošana uz grants pamata
Paaugstināto nomaļu noņemšana, izlīdzinot uz vietas
Paaugstināto nomaļu noņemšana iekraujot autotransportā un transportējot uz atbērtni
Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 1-5 km. (materiāls –dabīga
grants no pasūtītāja karjera)
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Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 5-10 km. (materiāls -dabīga grants no
pasūtītāja karjera)
Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 5-10 km. (materiāls –dabīga
grants no pasūtītāja karjera)

Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 10-15 km.
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja karjera)

Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 10-15 km. (materiāls –dabīga
grants no pasūtītāja karjera)

Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 15-20 km.
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja karjera)
Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 15-20 km.
(materiāls –dabīga grants no pasūtītāja karjera)
Veco betona apmaļu demontāža
2.2. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 40003356530, juridiskā
adrese – Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV 5401, pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada
domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gada vasaras sezonai”,
identifikācijas Nr. AND/2010/002” sekojošu sadaļu realizācijai:
Ceļa zīmes uzstādīšana uz cinkota 50 mm metāla staba (ceļa zīme-pasūtītāja, stabs izpildītāja)

Ceļa zīmes metāla staba nomaiņa (metāla stabi –izpildītāja)
Bojāto caurteku posmu nomaiņa d –0.5 m
Bojāto caurteku posmu nomaiņa d-0.8 m

Caurtekas d- 0.5m ierīkošana uz grants pamata
Caurteku attīrīšana no sanesumiem
1. Caurteka d -400
2. Caurteka d -500
3. Caurteka d -800
Sīku bojājumu novēršana caurtekās
Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana ar autogreideri
Ceļa sāngrāvju tīrīšana(rakšana) ar ekskavatoru izmetot grunti atbērtnē
Ceļa sāngrāvju tīrīšana(rakšana) ar ekskavatoru ,iekraujot grunti automašīnā transportējot uz atbērtni
Izskalojumu likvidēšana
Mehanizēta zāles pļaušana
Atsevišķu koku novākšana
Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar sagatavotu granti . (materiāls –sagatavota grants no izpildītāja karjera)
atbilstības sertifikāts !
Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti transportēšanas attālums 1-5 km.
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja karjera)
Ceļa klātnes planēšana
Ceļa klātnes profilēšana
Melno segumu bedrīšu remonts ar škembām un bituma emulsiju
Betona apmaļu Br.100.20.8 izbūve uz betona C 12/15 pamata
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Betona apmaļu Br.100.30.15 izbūve uz betona C 12/15 pamata
Bruģakmens seguma ierīkošana uz smilts pamata h-6 cm
Bruģakmens seguma ierīkošana uz smilts pamata h-8cm
Asfaltbetona seguma ierīkošana h-50 mm uz šķembu pamata fr 0-32mm h-15 cm
Asfaltbetona seguma ierīkošana h-50 mm uz esoša grants pamata
Asfaltbetona seguma ierīkošana h-60 mm uz šķembu pamata fr. 0-32mm h-15 cm

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.§
Par projektu „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana
Aglonas novadā”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, V.Krimans); atturas – 1
(I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka ir apstiprināts Aglonas novada domes iesniegtais ESF
līdzfinansētajā apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī” projekta iesniegums „Publisko elektronisko pakalpojumu
pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā”.
2. Projekta „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana
Aglonas novadā”, iesnieguma numurs 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/007, līdzfinansēšanai
paredzēt pašvaldības līdzekļus 15% no projekta kopējās summas jeb 4180,98 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.17:50
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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