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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2010.gada 14.aprīlī

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi atklāj plkst.16:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Ainārs Streļčs, Andris Girss, Didzis Vanags, Vadims Krimans, Anita Anna Bartuša, Andris
Ruduks, J.Rutka.
Sēdē nepiedalās: 2 novada domes deputāti: I.Soldāne (atrodas darbā), I.Barkeviča (slimības dēļ).
Uzaicinātās personas – SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētājs N.Aizkalns, Finanšu nodaļas
vadītāja V.Lielcepure.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētāja N.Aizkalna ziņojums.
2. Par 26.08.2009. sēdes protokola Nr.10 paragrāfs 21, 2.punka atcelšanu.
3. Par līgumiem:
3.1. Par savstarpējiem norēķiniem ar Balvu novada pašvaldību.
4. Par zemes jautājumiem.
5. Par zivju nozveju.
6. Par SIA „Preiļu slimnīca” 2009.gada pārskatu.
7. Par vienošanās protokolu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1. §
SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētāja N.Aizkalna ziņojums.
(Ziņo: N.Aizkalns)
SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētājs N.Aizkalns sniedz pārskatu par SIA „Cirīšu HES”
peļņas rādītājiem, par kredītsaistību izpildi, par turpmākajiem plāniem attīstīt ūdenskrātuves
apsaimniekošanu.
Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis, V.Krimans, A.Streļčs.
Tiek uzaicināta Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sniegt skaidrojumu par novada domes
galvojumu bankai.
V.Lielcepure skaidro, ka mantiskā ieguldījuma daļu esam galvojuši.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētāja N.Aizkalna ziņojumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Apstiprināt SIA „Cirīšu HES” 2009.gada pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
3. SIA „Cirīšu HES” peļņu atstāt nesadalītu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2. §
Par 26.08.2009. sēdes protokola Nr.10 paragrāfs 21, 2.punka lēmuma atcelšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Krimans, J.Rutka.
V.Krimans jautā, vai jurists ir sagatavojis atzinumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans);
atturas – 1 (A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Atcelt 26.08.2009. sēdes protokola Nr.10 lēmumu, paragrāfs 21 (Par kapitāldaļu
turētāja pārstāvi kapitālsabiedrībās), 2.punktu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsojis „pret”, jo nav jurista atzinuma šim lēmumprojektam.”
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V.Krimans atstāj sēžu zāli.

3. §
Par līgumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)

3.1. Par savstarpējiem norēķiniem ar Balvu novada pašvaldību.
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 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar Balvu novada pašvaldību par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4. §
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
4.1. Par biedrības „Preiļu policijas sporta klubs” iesniegumu.
Saņemts biedrības „Preiļu policijas sporta klubs” iesniegums (07.04.2010., Nr.778) par
pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz biedrībai „Preiļu policijas sporta klubs”,
reģistrācijas Nr.40008024793, piederošo nekustamo īpašumu „Preiļu policijas sporta kluba īpašums”
1,0144 ha kopplatībā, Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0326 un piecām ēkām.
Īpašuma tirgus vērtība 6 900,00 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.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, A.Badūns.
Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu atlikt, jo nav pievienots pirkuma līgums un nav norādīta
darījuma summa.
V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par biedrības „Preiļu policijas sporta klubs” iesniegumu.
Izskatīt atkārtoti pēc pirkuma līguma iesniegšanas, norādot pirkuma līguma summu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.2. Par AS Latvijas valsts meži iesniegumu.
Saņemts AS Latvijas valsts meži iesniegums (29.03.2010., Nr.718) par adreses piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībām Aglonas novada, Aglonas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 7642

002 0147, 7642 003 0002, 7642 005 0157, 7642 007 0072, 7642 007 0073, 7642 007 0074,
7642 008 0073, 7642 009 0067, 7642 009 0073, 7642 009 0156, 7642 009 0157, 7642 010
0102, 7642 010 0169, 7642 010 0214 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Valsts
meži”.
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.
4.3. Par I.Putānes iesniegumu.
Saņemts I.Putānes iesniegums (09.03.2010., Nr.588) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Ingrīdai Putānei, personas kods 090862-12152, uz pašvaldības
zemes gabalu „Sīkdārziņi” Aglonas novada Aglonas pagastā 0,3965 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 6094 004 0553.
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.
4.4. Par E.Kudiņa iesniegumu.
Saņemts E.Kudiņa iesniegumi (12.04.2010., Nr.792 un 08.04.2010., Nr.785) par adreses
piešķiršanu īpašumam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi: Ilzezeri, c.Skudru Grebeži, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV
5304, Edgaram Kudiņam, personas kods 061058-12177, piederošajam
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.76420040029.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.5. Par AS “Sadales tīkls” iesniegumu.
Saņemts AS “Sadales tīkls” iesniegums (06.04.2010., Nr.764) par nosaukumu piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt inženiertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0427 Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu: “Transformatoru apakšstacija STA 4055”un adresi
Daugavpils iela 13A, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV5653.
2. Piešķirt inženiertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0291 Priežmalē, Kastuļinas pagastā, jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu: “Transformatoru apakšstacija STA 7208”un adresi
Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV5687.
3. Piešķirt inženiertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 3310 Priežmalē, Kastuļinas pagastā, jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu: “Transformatoru apakšstacija STA 7215”un adresi
Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV5687.
4. Piešķirt inženiertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 Grāveros, Grāveru pagastā, jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu: “Transformatoru apakšstacija STA 4106”un adresi
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV5655.
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.
4.6. Par J.Čaplinskas iesniegumu.
Saņemts J.Čaplinskas iesniegums (08.04.2010., Nr.784) par koku ciršanu Aglonas ciematā.
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, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut 1 augoša koka nociršanu Aglonas ciemata teritorijā nekustamajā īpašumā “Alejas
ielā 2” kadastra Nr. 7642 004 0396.
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.
4.7. Par I.Virbickas iesniegumu.
Saņemts I.Virbickas iesniegums (13.04.2010., Nr.823) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Inārai Virbickai, personas kods 260863-12104, uz
pašvaldības zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 5,4 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0168.
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.
5. §
Par zivju nozveju.
(Ziņo: A.Bartuša)
5.1. Par Č.Poplavska iesniegumu.
Izskatot Česlava Poplavska, personas kods 050354-12164, dzīves vieta – Cirīšu 1A -7 Aglona,
iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2010., Nr. 795) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
līgumu 2010.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu un vienu 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, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Česlavu Poplavski, personas kods
050354- 12164, dzīves vieta – Cirīšu 1A -7 Aglona, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar
vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.1. Par M.Vaščenko iesniegumu.
Izskatot Miķelis Vaščenko, personas kods 180640-10511, dzīves vieta – „Voguļi”, Aglonas
pag., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.03.2010., Nr. 794) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
līgumu 2010.gadam Cirišu 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, A.Streļčs, A.Girss, D.Vanags, A.Bartuša, V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Ruduks);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Miķeli Vaščenko, personas kods
180640-10511, dzīves vieta – „Voguļi”, Aglonas pag., par zivju nozveju Cirišu ezerā ar
vienu 50 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada domes 14.04.2010. ārkārtas sēdes protokols Nr.11

-6-

6. §
Par SIA „Preiļu slimnīca” 2009.gada pārskatu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
J.Rutka, V,Krimans), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA „Preiļu slimnīca” 2009.gada pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7. §
Par vienošanās protokolu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs, A.Girss, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piekrist 2010.gada 23.marta veiktajiem grozījumiem 2006.gada 13.decembra līgumā
Nr. A1/4/F06/741 starp Finanšu ministriju un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija” par Eiropas Investīciju bankas
aizdevumu projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales
reģionā” realizācijai, kuros ir noteikts jauns galvojuma līgumu saraksts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.17:10
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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