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SĒDES   PROTOKOLS

Aglonas novadā

2010.gada 28.aprīlī Nr.12

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 13 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns (no plkst.
14:20), Aivars Kluss, Vadims Krimans, Didzis Vanags, Andris Girss (līdz plkst.17:15), Anita
Anna Bartuša (no plkst.16:20), Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs, Iveta Soldāne, Jānis Rutka,
Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Sociālā dienesta vadītāja V.Pašķeviča.
Piedalās: iedzīvotāji - J.Trubačs, M.Cakule.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par struktūrvienību kodiem.
3. Par līgumiem.

3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.
4. Par Aglonas novada iestāžu 2009.gada pārskatiem.
5. Par amatu konkursa rezultātiem.

5.1. Par Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja apstiprināšanu.
5.2. Par Aglonas novada Komunālā dienesta vadītāja apstiprināšanu.
5.1. Par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktora apstiprināšanu.

6. Par Aglonas novada domes administratīvo komisiju.
7. Par iepirkumiem un to rezultātiem.

7.1. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”.
7.2. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema

ūdenssaimniecības attīstība”.
7.3. Par pašvaldības pasūtījumu „Tehniskās projekta izstrādei, kas nepieciešama projekta

Latlit –Trafic LII-006 realizēšanai”.
8.  Par sociāliem pabalstiem.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par zivju nozveju.
11. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
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12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par L.Kurcenbaumas iesniegumu (15.04.2010., Nr. 834).
12.2. Par R.Migliniekas iesniegumu ( 21.04.2010., Nr. 882).
12.3. Par AAS „Baltikums” Preiļu KAN piedāvājumu ( 22.04.2010., Nr.890).
12.4. Par Grāveru pagasta pārvaldes iesniegumu (22.04.2010., Nr.887).
12.5. Par dzīvokļu īpašumu pieņemšanas komisijas izveidošanu.
12.6. Par atbildes projektu uz skolotāju 24.03.2010. iesniegumu (reģ. Nr. 696).
12.7. Par norēķinu kārtību par sašķidrinātās gāzes piegādi iedzīvotājiem.
12.8. Par Aglonas sporta aktīvistu 31.03.2010. (reģ. Nr.738) iesniegumu.
12.9. Par Direktoru padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
12.10. Par piedāvājumu organizēt licencēto makšķerēšanu Feimaņu un Rušonas ezeros.
12.11. Par dalību Aglonas mežniecības mežu ugunsdzēsības operatīvajos pasākumos.
12.12. Par A.Rivara iesniegumu.
12.13. Par dokumentu aprites kārtību.
12.14. Par Aglonas novada domes īpašumā esošo nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.
12.15. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par

Aglonas novada domes nodevām”.

I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:

 Par savstarpējo norēķinu kārtību.
 Par pieņemto lēmumu precizēšanu (pie 12.punkta dažādi jautājumi, iesniegumi,

informācija).
 Par P.Bekiša iesniegumu.
 Par pārstāvja deleģēšanu Civilās aizsardzības komisijā.
 Par A.Malkeviča iesniegumu (pie 9.punkta par zemes jautājumiem).

Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2.  Par struktūrvienību kodiem.
3.  Par līgumiem.

3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.
4. Par Aglonas novada iestāžu 2009.gada pārskatiem.
5. Par amatu konkursa rezultātiem.

5.1. Par Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja apstiprināšanu.
5.2. Par Aglonas novada Komunālā dienesta vadītāja apstiprināšanu.
5.1. Par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktora apstiprināšanu.

6. Par Aglonas novada domes administratīvo komisiju.
7. Par iepirkumiem un to rezultātiem.

7.1. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana”.

7.2. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.
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7.3. Par pašvaldības pasūtījumu „Tehniskās projekta izstrādei, kas nepieciešama projekta
Latlit –Trafic LII-006 realizēšanai”.

8. Par sociāliem pabalstiem.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par zivju nozveju.
11. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

12.1. Par L.Kurcenbaumas iesniegumu (15.04.2010., Nr. 834).
12.2. Par R.Migliniekas iesniegumu ( 21.04.2010., Nr. 882).
12.3. Par AAS „Baltikums” Preiļu KAN piedāvājumu ( 22.04.2010., Nr.890).
12.4. Par Grāveru pagasta pārvaldes iesniegumu (22.04.2010., Nr.887).
12.5.  Par dzīvokļu īpašumu pieņemšanas komisijas izveidošanu.
12.6.  Par atbildes projektu uz skolotāju 24.03.2010. iesniegumu (reģ. Nr. 696).
12.7.  Par norēķinu kārtību par sašķidrinātās gāzes piegādi iedzīvotājiem.
12.8.  Par Aglonas sporta aktīvistu 31.03.2010. (reģ. Nr.738) iesniegumu.
12.9.  Par Direktoru padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
12.10. Par piedāvājumu organizēt licencēto makšķerēšanu Feimaņu un Rušonas

ezeros.
12.11. Par dalību Aglonas mežniecības mežu ugunsdzēsības operatīvajos pasākumos.
12.12.  Par A.Rivara iesniegumu.
12.13. Par dokumentu aprites kārtību.
12.14. Par Aglonas novada domes īpašumā esošo nedzīvojamo telpu nomas

noteikumiem.
12.15. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par

Aglonas novada domes nodevām”.
12.16. Par pieņemto lēmumu precizēšanu:

12.16.1. Par projektu „Bērnu brīvā laika  pavadīšanas centra izveidošana
Aglonā”.

12.16.2. Par projektu  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas
ciemā” I.kārta.””

13. Par savstarpējo norēķinu kārtību.
14. Par P.Bekiša iesniegumu.
15. Par pārstāvja deleģēšanu Civilās aizsardzības komisijā.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

(Ziņo: I.Reščenko)

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans.

Uz sēdi ierodas A.Badūns plkst.14:20.

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,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, A.Ruduks, 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 31.03.2001.g., izpildes gaitu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.§
Par struktūrvienību kodiem.

(Ziņo: I.Reščenko)

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 2. un 7.pantu,

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

1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes 09.12.2009.g.(prot.Nr. 19, paragrāfs Nr.3)
apstiprinātajos Aglonas novada domes 2010. gada struktūrvienību saraksta kodos, tajā
skaitā pašvaldības budžeta izdevumu pielikumā Nr. 2.:

No 1032  uz  1038  Pašvaldībasterit.,mājokļu apsaimn. Ielu apgaismojums
No 1036  uz 1039  Preiļu novada domes IP pakalpojumi
No 1038   uz 1032  Ūdenssaimniecības attīstīstība. Aglonas pagasta Aglonas ciemā,

Pr.Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/CFLA/026
No 1039  uz 1036 Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā,

Pr.Nr. 3DP/3.1.4.4./09/APIA/ VRAA 058/018

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3.§
Par līgumiem.

(Ziņo: I.Reščenko)

3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,

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

1.  Slēgt līgumu par pieslēguma ierīkošanu objektam Daugavpils iela 6, Aglona (jaudas
palielinājums, kas nepieciešams projektam „Bērnu aktīvā centra izveide Aglonā”)  ar AS
„Sadales tīkls”, paredzot līdzekļus līdz Ls 980 (tai skaitā PVN).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4.§
Par Aglonas novada iestāžu 2009.gada pārskatiem.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada domes vadības ziņojumu par 2009.gada pārskatu.
2. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas 2009.gada pārskatu.
3. Apstiprināt Aglonas bazilikas kora skolas 2009.gada pārskatu.
4. Apstiprināt Aglonas novada domes administrācijas kopsavilkuma 2009.gada pārskatu,

sastāvošu no Aglonas novada domes administrācijas un Aglonas bazilikas kora skolas
2009.gada pārskatiem.

5. Apstiprināt Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes 2009.gada pārskatu.
6. Apstiprināt Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes 2009.gada pārskatu.
7. Apstiprināt Aglonas internātvidusskolas 2009.gada pārskatu.
8. Apstiprināt pašvaldību iestādes Veselības un sociālās aprūpes centra „Aglona”

2009.gada pārskatu.
9. Apstiprināt Salenieku pansionāta 2009.gada pārskatu.
10. Apstiprināt Aglonas novada domes konsolidēto 2009.gada pārskatu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.§
Par amatu konkursa rezultātiem.

(Ziņo: I.Reščenko)

5.1. Par  Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 5 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans,
I.Soldāne, I.Barkeviča), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ināru Gražuli, personas kods 221266-12166, par Aglonas novada
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju no 06.05.2010.g. un slēgt darba līgumu ar
pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.2. Par  Aglonas novada Komunālā dienesta vadītāja apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3
(D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Viktoru Dimperu, personas kods 071061-12177, par Aglonas novada
Komunālā dienesta vadītāju no 06.05.2010.g. un slēgt darba līgumu ar pārbaudes
laiku uz 3 mēnešiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.3. Par  Aglonas novada Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktora apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 5 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans,
I.Soldāne, I.Barkeviča), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Mārīti Mežinieci, personas kods 160368-12163, par Aglonas novada
Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktori no 06.05.2010.g. un slēgt darba līgumu ar
pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.§
Par Aglonas novada domes administratīvo komisiju.

(Ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.daļu un pamatojoties uz personu
I.Klindžānes un V.Griguļa iesniegumiem,

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

1. Atbrīvot Intu Klindžāni no pienākumu pildīšanas Aglonas novada administratīvajā
komisijā.

2. Apstiprināt par Aglonas novada administratīvās komisijas locekli Viesturu Griguli.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.§
Par iepirkumiem un to rezultātiem

(Ziņo: I.Barkeviča)

7.1. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”.

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

1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības iepirkumam „Aglonas
vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. AND/2010/001/KPFI”,
iepirkuma komisija par darbu veicēju izvēlas SIA „Riveta’’, reģ.Nr.40003436836, juridiskā
adrese – Kastrānes iela 1/2, Rīga, LV 1039, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst
iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu
„Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums”.

2. Slēgt līgumu ar SIA „Riveta’’, reģ.Nr.40003436836, juridiskā adrese – Kastrānes iela 1/2,
Rīga, LV 1039, pasūtījuma Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas Nr. AND/2010/001/KPFI, veikšanai par  piedāvājuma cenu Ls 70232.29
(bez PVN 21%), kopējā līguma summa Ls 84981.07.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.2. Par pašvaldības pasūtījumu „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”.

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

1.  Veikt iepirkuma procedūru „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” .

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

7.3. Par pašvaldības pasūtījumu „Tehniskā projekta izstrādei, kas nepieciešama
projekta Latlit –Trafic LII-006  realizēšanai”.

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

1.  Veikt iepirkuma procedūru tehniskā projekta izstrādei, kas nepieciešama projekta Latlit –
Trafic LII-006 realizēšanai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.§
Par sociāliem pabalstiem.

(Ziņo: A.Ruduks)

Debatēs piedalās: A.Badūns, V.Pašķeviča.

Deputāti vienojas, ka ir jāizņem materiālais pabalsts Ls 100.00 apmērā pensionāru balles rīkošanai
Grāveru pagastā. Šo jautājumu par līdzekļu piešķiršanu pensionāru balles rīkošanai skatīt atsevišķi.

I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.

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, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret
– nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 443,70 (saraksts
pielikumā, konfidenciāli).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.§
Par zemes jautājumiem.

(Ziņo: A.Streļčs)

9.1. Par S.Afanasjeva iesniegumu.

Saņemts S.Afanasjeva iesniegums (19.04.2010., Nr.860) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Mihailam Krasņakovam, personas
kods 170876-12414, piederošo nekustamo īpašumu „Starinka” 2,48 ha kopplatībā
kadastra Nr.6094 005 0351, Aglonas novadā, Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 1 zemes
gabala, dzīvojamās mājas un 4 palīgēkām, par labu Sergejam Afanasjevam, personas
kods 270562-12417, deklarētā dzīvesvieta Aglonas novads, Šķeltovas pagasts.
Pirkuma līguma summa 1 590,00 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.

9.2. Par I.Virbickas iesniegumu.

Saņemts I.Virbickas iesniegums (13.04.2010., Nr.823) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Piešķirt nomas tiesības Inārai Virbickai, personas kods 260863-12104, uz zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 12,0
ha ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0061.

2. 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.

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.

9.3.  Par J.Repšas iesniegumu.

Saņemts J.Repšas iesniegums (21.04.2010., Nr.881) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Piešķirt nomas tiesības Jāzepam Repšam, personas kods 140857-12178, uz daļu no
pašvaldības zemes gabala „Livdānu zeme” Aglonas novada Aglonas pagastā 0,35 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0525.
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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.

9.4. Par SIA Zoti iesniegumu.

Saņemts SIA Zoti iesniegums (23.04.2010., Nr.908) par nosaukuma piešķiršanu ēku īpašumam ar
kadastra Nr. 7642 501 0028.

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

1. Piešķirt SIA Zoti, reģ. Nr. LV47703001097, ēku īpašumam ar kadastra Nr.7642 501
0028, kas atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0003 nosaukumu “Aglona Futura” un adresi: Aglona Futura,
Ezera Ukini, 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.

9.5. Par Ļ.Afanasjevas iesniegumu.

Saņemts Ļ.Afanasjevas pilnvarotās personas V.Romanovska iesniegums (22.04.2010., Nr.888)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,

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

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Ļenai Afanasjevai, personas kods
110464-12419, piederošo nekustamo īpašumu „Margo” 3,34 ha kopplatībā kadastra
Nr.6094 006 0240, Aglonas novadā, Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 2 zemes gabaliem,
par labu SIA Selko īpašumi, reģ. Nr. 45403018293, juridiskā adrese: Jēkabpils, Krasta
ielā 61-72.
Pirkuma līguma summa 700,00 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.

9.6. Par S.Prokofjeva iesniegumu.

Saņemts S.Prokofjeva iesniegums (23.04.2010., Nr.905) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,

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

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Semjonam Prokofjevam, personas
kods 020248-10905, piederošo nekustamo īpašumu „Līdums” 9,3 ha kopplatībā
kadastra Nr.6072 001 0075, Aglonas novadā, Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes
gabala, par labu Kirilam Prokofjevam, personas kods 040287-10919, deklarētā
dzīvesvieta Rīga, Vanadziņa gatve 7-27.
Pirkuma līguma summa 2 500,00 LVL.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.7. Par SIA Latgales zemes iesniegumu.

Saņemts SIA Latgales zemes valdes locekļa M.Mainuļa iesniegums (23.04.2010., Nr.907) par
pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,

V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām par labu SIA „Latgales zemes”,
reģistrācijas Nr.41503050228, juridiskā adrese: Daugavpils, Vienības ielā 4-11, uz
Antonam Balcaram, personas kods 020259-12188, piederošiem sekojošiem
nekustamiem īpašumiem:
Aglonas novada Kastuļinas pagastā:
- „Žagari” 19,5 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 006 0007, sastāvošu no 1 zemes
gabala, pirkuma līguma summa 3 400,00 LVL,

- „Ostas” 10,4 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 007 0014, sastāvošu no 2 zemes gabaliem,
pirkuma līguma summa 1 200,00 LVL,

- „Sūnas” 2,9 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 007 0130, sastāvošu no 1 zemes gabala,
pirkuma līguma summa 300,00 LVL,

- „Jūrmalieši” 2,8 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 004 0085, sastāvošu no 1 zemes
gabala, pirkuma līguma summa 300,00 LVL,

- „Piebaldzēni” 22,3 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 007 0102, sastāvošu no 1 zemes
gabala, pirkuma līguma summa 3 200,00 LVL,

- „Apšu bekas” 14,0 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 003 0131, sastāvošu no 3 zemes
gabaliem, pirkuma līguma summa 1 100,00 LVL,

- „Liepaines” 1,6 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 007 0105, sastāvošu no 1 zemes gabala,
pirkuma līguma summa 200,00 LVL,

- „Lūciņi” 20,7 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 008 0128, sastāvošu no 1 zemes gabala,
pirkuma līguma summa 2 000,00 LVL,

- „Meža vējš” 1,0 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 008 0161, sastāvošu no 1 zemes gabala,
pirkuma līguma summa 200,00 LVL,

- „Upeskrasti” 4,8 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 006 0189, sastāvošu no 2 zemes
gabaliem, pirkuma līguma summa 800,00 LVL,
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- „Ilgas” 25,87 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 006 0042, sastāvošu no 6 zemes gabaliem,
pirkuma līguma summa 3 100,00 LVL,

- „Jaunlūciņi” 6,7 ha kopplatībā kadastra Nr.6072 008 0176, sastāvošu no 1 zemes
gabala, pirkuma līguma summa 700,00 LVL,
Aglonas novada Aglonas pagastā:

- „Vienības” 3,4 ha kopplatībā kadastra Nr.7642 010 0150, sastāvošu no 2 zemes
gabaliem, pirkuma līguma summa 400,00 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.

9.8. Par O.Vasilenokas iesniegumu.

Saņemts O.Vasilenokas iesniegums (26.04.2010., Nr.912) par nekustamā īpašuma “Krastmala”
Aglonas novada Aglonas pagastā sadalīšanu.

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

1. Piekrist, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7642 005 0180, 7642 005 0026, 7642
009 0009, 7642 009 0056, 7642 009 0060, 7642 009 0066 un 7642 009 0076, atdalīšanai
no nekustamā īpašuma „Krastmala”, kadastra Nr. 7642 007 0024, Aglonas pagastā.

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 005 0180, 7642 005 0026,
7642 009 0009, 7642 009 0056, 7642 009 0060, 7642 009 0066 un 7642 009 0076 piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Krastmaliņas”.

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.

9.9. Par VAS Privatizācijas aģentūra iesniegumu.

Saņemts VAS Privatizācijas aģentūra iesniegums (26.04.2010., Nr.921) par ēku īpašuma
sadalīšanu un adreses piešķiršanu ēku īpašumam.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Piekrist būves, ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0014 009, atdalīšanai no
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7642 501 0016, Aglonas pagasta Jaunaglonā.

2. Mainīt atdalāmajai būvei ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0014 009 adresi no
Ezerkalna ielā 3, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304 uz
Ezerkalna ielā 3A, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304.

3. Piešķirt atdalāmajai būvei ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0014 009 nekustamā
īpašuma nosaukumu “Ezerkalna ielā 3A”.

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.
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9.10. Par A.Maļkeviča iesniegumu.

Saņemts A.Maļkeviča iesniegums (28.04.2010., Nr.936) par zemes īpašuma „Līgaiši” sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,

V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt Aleksandram Maļkevičam, personas kods 280570-12403, piederošo
nekustamo īpašumu „Līgaiši” Aglonas novada Kastuļinas pagastā.

2. Atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra Nr. 6072 006 0024 piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Foreles”.

3. Atdalāmajam zemes gabalam ar kadastra Nr. 6072 004 0126 piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „ Rušonlīcis”.

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķus.

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.

10.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: I.Reščenko)

I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.

10.1. Par J.Podskočijas iesniegumu.

Izskatot Jeļenas Podskočijas, personas kods 270545-12168,  dzīves vieta – Liepu ielā 21-12,
Preiļi (kancelejā reģistrēts 19.04.2010., Nr. 871) par 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jeļenu Podskočiju, personas kods
270545-12168, dzīves vieta – Liepu ielā 21-12, Preiļi, par zivju nozveju Karašu ezerā ar
30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.2. Par A.Rikova iesniegumu.
Izskatot Alimpija Rikova, personas kods 091239-12175, dzīves vieta – Liepu ielā 21-12, Preiļi,

iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.04.2010., Nr. 833) 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Alimpiju Rikovu, personas kods
091239-12175, dzīves vieta – Liepu ielā 21-12, Preiļi, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar 50
m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.3. Par A.Maļuhina iesniegumu.

Izskatot Aleksandra Maļuhina, personas kods 200648-12437,  dzīves vieta – Dārzu ielā 5,
Škeltova, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 22.04.2010., Nr. 886) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Škeltovas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Aleksandru Maļuhinu, personas kods
200648-12437,  dzīves vieta – Dārzu ielā 5, Škeltova, Aglonas novads, par zivju nozveju
Škeltovas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.4. Par S.Timofejeva iesniegumu.

Izskatot Sazonija Timofejeva, personas kods 030545-12401,  dzīves vieta – Škeltova, Aglonas
novads (kancelejā reģistrēts 23.04.2010., Nr. 896) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz
30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Sazoniju Timofejevu, personas kods
030545-12401,  dzīves vieta – Škeltova, Aglonas novads, par zivju nozveju Aksenavas
ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.5. Par A.Iļjiniha iesniegumu.

Izskatot Anatolija Iļjiniha, personas kods 020833-10038,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts,
Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 22.04.2010., Nr. 893) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz
30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Anatoliju Iļjinihu, personas kods
020833-10038,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.6. Par V.Peipiņa iesniegumu.

Izskatot Voldemāra Peipiņa, personas kods 160273-12407,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts,
Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 22.04.2010., Nr. 894) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
līgumu 2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz
30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Voldemāru Peipiņu, personas kods
160273-12407,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.7. Par V.Vasiļjeva iesniegumu.

Vitālija Vasiļjeva, personas kods 240284-12100,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts, Aglonas
novads (kancelejā reģistrēts 22.04.2010., Nr. 895) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu
2010.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju  tīklu,  pamatojoties uz
30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vitāliju Vasiļjevu, personas kods
240284-12100,  dzīves vieta – Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.8. Par V.Makarova iesniegumu.

Izskatot Vasilija Makarova, personas kods 230830-10302,  dzīves vieta – Ezeru iela 62, c.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads iesniegumu (kancelejā reģistrēts 16.04.2010., Nr. 3-
13/24) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vasiliju Makarovu, personas kods
230830-10302, dzīves vieta – Ezeru iela 62, c. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
par zivju nozveju Jazinkas  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.9. Par V.Ruža iesniegumu.

Izskatot Valērija Ruža, personas kods 060356-12419, dzīves vieta Ezeru iela 5-15, s. Grāveri,
Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 14.04.2010. Nr. 3-13/15) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Valēriju Ružu, personas kods 060356-
12419, dzīves vieta Ezeru iela 5-15, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.10. Par L.Kupšes iesniegumu.

Izskatot Lūcijas Kupšes, personas kods 280833-10017, dzīves vieta Ezeru iela 5-2, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 30.03.2010. Nr. 3-
13/11) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Lūciju Kupši, personas kods 280833-
10017, dzīves vieta Ezeru iela 5-2, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju
nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.11. Par J.Seņkovskas iesniegumu.

Izskatot Janīnas Seņkovskas, personas kods 020329-11001, dzīves vieta Ezeru iela 5-6, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 30.03.2010. Nr. 3-
13/12) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Janīnu Seņkovsku, personas kods
020329-11001, dzīves vieta Ezeru iela 5- 6, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.12. Par E.Šaitera iesniegumu.

Izskatot Eduarda Šaitera, personas kods 201232-12459, dzīves vieta s.  Rageļi, Grāveru
pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 30.03.2010. Nr. 3-13/13) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Eduardu Šaiteri, personas kods
201232-12459, dzīves vieta  s. Rageļi, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju nozveju
Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.13. Par A.Alidzāna iesniegumu.

Izskatot Antona Alidzāna, personas kods 160446-12428, dzīves vieta Ezeru iela 9-10, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-
13/16) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Antonu Alidzānu, personas kods
160446-12428, dzīves vieta Ezeru iela 9-10, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.14. Par J.Luņa iesniegumu.

Izskatot Jāņa Luņa, personas kods 160863-12431, dzīves vieta Kropiški, Grāveru pagasts,
Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts16.04.2010. Nr. 3-13/17) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010. gadam Saveļu 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jāni Luni, personas kods 160863-
12431, dzīves vieta Kropiški, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju nozveju Saveļu
ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.15. Par V.Luņa iesniegumu.

Izskatot Viktora Luņa, personas kods 300837-12414, dzīves vieta  s. Apšenieki, Grāveru
pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-13/18) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Kalvišu 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Viktoru Luņi, personas kods 300837-
12414, dzīves vieta  s. Kovaļova, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju nozveju
Kalvišu ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.16. Par V.Egļa iesniegumu.

Izskatot Valērija Egļa, personas kods 140460-12435, dzīves vieta  s. Apšenieki, Grāveru
pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-13/19) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Valēriju Egļi, personas kods 140460-
12435, dzīves vieta  s. Apšenieki, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju nozveju
Kalvišu ezerā ar vienu murdu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.17. Par V.Eksta iesniegumu.

Izskatot Vjačelvala Eksta, personas kods 130560-12426, dzīves vieta Ezeru iela 7-6, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-
13/20) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Jazinkas 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vjačeslavu Eksta, personas kods
130560-12426, dzīves vieta Ezeru iela 7- 6, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.18. Par B.Bižāna iesniegumu.

Izskatot Boleslava Bižāna, personas kods 200144-12419, dzīves vieta Ezeru iela 3-18, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-
13/21) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Saveļu 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Boleslavu Bižānu, personas kods
200144-12419, dzīves vieta Ezeru iela 3-18, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
par zivju nozveju Saveļu ezerā ar vienu 30m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.19. Par A.Bižāna iesniegumu.

Izskatot Anatolija Bižāna, personas kods 010661-12406, dzīves vieta s. Sloboda, Grāveru
pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010  Nr. 3-13/22) par lūgumu
slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Saveļu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Anatoliju Bižānu, personas kods
010661-12406, dzīves vieta  s. Sloboda, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju
nozveju Saveļu ezerā ar vienu murdu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.20. Par A.Krasnjakova iesniegumu.

Izskatot Anatoliju Krasnjakovu, personas kods 290350-12167, dzīves vieta s. Eižvertiņi,
Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 16.04.2010. Nr. 3-13/23) par
lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam Zosnas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam
ar 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Anatoliju Krasnjakovu, personas kods
290350-12167, dzīves vieta  s. Eižvertiņi, Grāveru pagasts, Aglonas novads par zivju
nozveju Zosnas ezerā ar vienu murdu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.21. Par lēmumu precizēšanu:

Precizēt Aglonas novada domes pieņemtos lēmumus 17.03.2010.gada ārkārtas sēdē  protokols
Nr.8, 16.§ punktus 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.9.  un 31.03.2010. gada
sēdes protokols Nr.9, 14§ punktus 14.1., 14.3., 14.4., 14.5. un izteikt šādā redakcijā:

10.21.1. Par O.Pilāna iesniegumu.

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Oskaru Pilānu, personas kods
120367-12105,  dzīves vieta – Skolas 3a, Škeltova, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.2. Par P.Maļuhina iesniegumu.

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Pēteri Maļuhinu, personas kods
020954-12429,  dzīves vieta – Dārzu 13, Škeltova, Aglonas novads, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.3. Par J.Vasiļjevas iesniegumu.

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Jūliju Vasiļjevu, personas kods
170578,-12300 dzīves vieta – „Krekeļi”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

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

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Nikolaju Belogrudovu, personas kods
140754-10619,  dzīves vieta – „Belogrodova”, Grāveru pagasts, Aglonas novads, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.5. Par V.Platača  iesniegumu.

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladislavu Plataci, personas kods
230733-12403,  dzīves vieta – „Peipiņi”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.6. Par B.Puzo  iesniegumu.

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

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

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Boleslavu Puzo, personas kods
050237-10439,  dzīves vieta – „Nikucki”, Škeltovas pagasts, Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.

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

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.8. Par N.Afanasjeva  iesniegumu.

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.9. Par A.Girsa  iesniegumu.

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.21.10. Par J.Podskočija  iesniegumu.

Izskatot Jāzepa Podskočija, personas kods 150942-12153,  dzīves vieta – „Karasjeva”,
Škeltovas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 23.03.2010., Nr. 687) par 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), 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 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.11. Par M.Volokitina  iesniegumu.

Izskatot Mihaila Volokitina, personas kods 031169-12727,  dzīves vieta – „Arendovka”,
Kastulinas pag., Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 25.03.2010., Nr. 704) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Kustaru 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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), 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 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.21.12. Par J.Ļevkova iesniegumu.

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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Juriju Ļevkovu, personas kods
140366-12402,  dzīves vieta – „Bronki”, Andrupenes pag., Dagdas novads, par zivju
nozveju Užuņu  ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.21.12. Par A.Streļča  iesniegumu.

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
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 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Aināru Streļču, personas kods
190667-12407, dzīves vieta – „Kapari”, Andrupenes pag., Dagdas novads, par zivju
nozveju Užuņu  ezerā ar 30 m garu tīklu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.

(Ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 2010.gada Aglonas novada štatu sarakstā, izveidojot štata vienību –

automehāniķis (pilna slodze) ar darba algu Ls 300,- mēnesī.

Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Kluss.
A.Badūna priekšlikums ir izveidot štata vienību – mehāniķis ar darba algu Ls 320,- mēnesī.
Deputāti vienojoties piekrīt.

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, V.Krimans);
atturas –1 (J.Rutka), NOLEMJ:

1. Apstiprināt grozījumus 2010.gada Aglonas novada štatu sarakstā, izveidojot štata
vienību – mehāniķis (pilna slodze) ar darba algu Ls 320,- mēnesī no 06.05.2010.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

(Ziņo: I.Reščenko)

12.1. Par L.Kurcenbaumas iesniegumu (15.04.2010., Nr. 834.)

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

A.Badūna priekšlikums ir slēgt īres līgumus uz pieciem gadiem.
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 2.daļu, Aglonas novada domes
17.03.2010.g. lēmumu (protokols Nr.8, paragrāfs 14 „Par Aglonas novada dzīvojamo telpu īri”) un
pamatojoties uz personas iesniegto iesniegumu,

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

1. Slēgt dzīvojamo telpas īres līgumu ar Līgu Kurcenbaumu par dzīvojamās telpas īri (41
kv.m) Somersetas ielā 26, Aglonā, Aglonas novadā.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.2. Par R.Migliniekas iesniegumu ( 21.04.2010., Nr. 882).

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 2.daļu, Aglonas novada domes
17.03.2010.g. lēmumu (protokols Nr.8, paragrāfs 14 „Par Aglonas novada dzīvojamo telpu īri”) un
pamatojoties uz personas iesniegto iesniegumu,

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

1.  Slēgt dzīvojamo telpas īres līgumu ar Rutu Miglinieku par dzīvojamās telpas īri (34,3
kv.m) Somersetas ielā 26, Aglonā, Aglonas novadā.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko informē deputātus, ka ir saņemts Vilmas Valaines iesniegums par dzīvojamās telpas īres
līguma slēgšanu pēc adreses Somersetas ielā 26, Aglonā.

Deputāti balso par V.Valaines iesniegumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 3
(D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); atturas – 8 (A.Beķis, A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne,
A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča), lēmums netika pieņemts.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uzskata, ka jautājums nav sagatavots korekti”.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoja „pret”, jo nav sagatavots šis jautājums.

12.3. Par AAS „Baltikums” Preiļu KAN piedāvājumu ( 22.04.2010., Nr.890.).

Izskata Apdrošināšanas akciju sabiedrības "Baltikums" Preiļu klientu apkalpošanas nodaļa
piedāvājumu pašvaldības darbiniekiem veselības apdrošināšanu par izdevīgiem tarifiem.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, J.Rutka, D.Vanags,
V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Neslēgt veselības apdrošināšanas līgumu ar Apdrošināšanas akciju sabiedrības
"Baltikums" Preiļu klientu apkalpošanas nodaļu par Aglonas novada pašvaldības
darbinieku veselības apdrošināšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.4.  Par Grāveru pagasta pārvaldes iesniegumu (22.04.2010., Nr.887).

Izskatot Grāveru pagasta pārvaldes iesniegumu, kurā lūgts piešķirt naudas summu 2000 Ls
attīrīšanas iekārtas stacijas darbības atjaunošanai Grāveru pagasta Grāveru ciemā. Ar skaidrojumu,
ka attīrīšanas iekārtas stacija nestrādā no 2002. gada. Analīzes līdz šim bija labas, bet tagad paliek
sliktākas, bija pārbaude no Reģionālās vides pārvaldes, kura sastādīja protokolu. Tā kā šogad
Grāveru pagasta Grāveru ciemā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas nebūs, lūdz
iedalīt naudu, lai novērstu radušos bojājumus.

Otkārt, lūdz piešķirt naudu 550  Ls,  lai  uzstādītu dozētājsistēmas  ,,Ivaki"  ar šķidrumu
,,AKVAREX", jo šis šķidrums aizsargā ūdensvadu no rūsas nokļūšanas dzeramajā ūdenī, visas
ūdens padeves laikā no ūdenstorņa līdz patērētājam.

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

1. Piešķirt līdzekļus Grāveru pagasta pārvaldei līdz Ls 2500, lai novērstu Grāveru pagasta
attīrīšanas iekārtas stacijā esošos bojājumus un lai iegādātos dozētājsistēmas  ,,Ivaki"  ar
šķidrumu ,,AKVAREX". Līdzekļus iedalīt no „Neparedzētiem gadījumiem”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.5. Par dzīvokļu īpašumu pieņemšanas komisijas izveidošanu.

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 15.04.2010. vēstuli Nr.1.17/3487,

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

1. Uzdot Aglonas novada domes inventarizācijas un pieņemšanas-nodošanas komisijai
(komisijas priekšsēdētāja – Marija Lazdāne; komisijas locekļi – Ingūna Barkeviča,
Valentīna Volkova, Pēteris Bekišs, Velta Paškeviča, Regīna Leonova, Irēna Maļuhina,
Galina Pilāne, Aina Buiniča) veikt nekustamā īpašuma Rušonas ielā 8, Jaunaglonā,
Aglonas pagastā, Aglonas novadā (kadastra Nr.7642 001 0224) neprivatizēto daļu –
dzīvokļa īpašumu Nr.1 (viendzīvokļa māja) pieņemšanu no Valsts akciju sabiedrības
„Privatizācijas aģentūras”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.6. Par atbildes projektu uz skolotāju 24.03.2010. iesniegumu (reģ. Nr. 696).

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:



Aglonas novada domes 28.04.2010. sēdes protokols Nr.12 - 26 -

1. Sniegt atbildi Šķeltovas pamatskolas skolotājiem V.Sapego, O.Afanasjevai, Z.Bistrovai,
J.Kriviņai, V.Jankevičai, L.Japiņai par ESF projekta „Pedagogu  konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” finanšu  līdzekļu izmantošanu.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, A.Beķis.

I.Reščenko priekšlikums ir noņemt šo jautājumu no dienas kārtības.

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

1. Noņemt jautājumu no dienas kārtības.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.7. Par norēķinu kārtību par sašķidrinātās gāzes piegādi iedzīvotājiem.

Izskatot Dz.Valaines 08.04.2010. iesniegumu (reģ. Nr.781),

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Novada domes juristam sagatavot līguma projektu par sašķidrinātās gāzes izmantošanu ar

Dzintru Valaini, p.k.071272-12150, pēc adreses Jaudzemu iela 2-4, Aglona, Aglonas novads.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Badūns.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, novada domes juristam izvērtēt un
sagatavot skaidrojumu.

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.

A.Badūna priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
V.Krimans atstāj sēžu zāli.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Dz.Valaines iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Uz sēdi ierodas A.Bartuša plkst.16:20.

12.8.  Par Aglonas sporta aktīvistu 31.03.2010. (reģ. Nr.738) iesniegumu.

Izskatot Aglonas sporta aktīvistu 31.03.2010. iesniegumu (reģ. Nr.738),

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Uzaicināt Sporta skolas direktoru un Aglonas sporta aktīvistus uz pārrunām uz

apvienoto Finanšu un Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēdi.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, A.Bartuša, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 2 (I.Soldāne, J.Rutka), NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai Aglonas sporta aktīvistu 31.03.2010. (reģ. Nr.738) iesniegumu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.9  Par Direktoru padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Aglonas novada Direktoru padome Aglonas novada domi lūdz atbalstīt Direktoru padomes
sēdē (31.03.2010. protokols Nr.4) sekojošus pieņemtos lēmumus:
1. Virzīt Aglonas novada skolēnu individuālās prēmēšanas nolikumu izskatīšanai un

apstiprināšanai Aglonas novada domē. Pielikumā: skolēnu prēmēšanas kārtība Aglonas
novadā uz 3 lapām.

2. Lūgt Aglonas novada domi atzīmēt aktīvākos skolotājus.
3. Ieteikt Aglonas novada domei izsludināt konkursu par pieņemšanu darbā uz 0,5 likmes

speciālistu interešu izglītības attīstībai novadā. Pretendentam uz šo amatu izvirzīt prasības:
 Pedagogs ar darba pieredzi vismaz 5 gadi;
 Vīzija.

Aglonas novada Direktoru padomē ir notikušas Direktoru padomes priekšsēdētāja un Direktoru
padomes priekšsēdētāja vietnieka pārvēlēšanas, kā rezultātā:

Par Direktoru padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu ievēlēta Priežmalas skolas direktore
A.Guževa.

Par Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieku ar balsu vairākumu ievēlēts Aglonas
internātvidusskolas direktors D.Vanags.

Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Soldāne, D.Vanags.

V.Krimans atgriežas sēžu zālē.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 13 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, J.Rutka,
D.Vanags, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Direktoru padomei precizēt nolikuma „Skolēnu prēmēšanas kārtība Aglonas novadā”
projektu, izvērtējot debatēs izteiktos viedokļus un priekšlikumus.

2. Novada domes juristam izstrādāt konkursa nolikumu uz interešu izglītības speciālista
amatu.

3. Lūgt Direktoru padomei sagatavot prasības un kritērijus pretendentiem interešu
izglītības speciālista amatam.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.10. Par piedāvājumu organizēt licencēto makšķerēšanu Feimaņu un Rušonas ezeros.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, A.Bartuša); pret – nav; atturas – 5 (I.Soldāne,
D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča), NOLEMJ:

1. Uzsākt sadarbību ar Riebiņu novada domi par Rušonas ezera licencētās
makšķerēšanas ieviešanu un turpmāko ezera apsaimniekošanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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12.11. Par dalību Aglonas mežniecības mežu ugunsdzēsības operatīvajos pasākumos.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1.  Piedalīties Aglonas mežniecības operatīvajos pasākumos mežu ugunsgrēka gadījumos, norīkojot

MTZ traktoru ar mucu ūdens transportēšanai.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, J.Rutka, A.Badūns.
Deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu līdz rakstiska iesnieguma saņemšanai.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 13 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Barkeviča, A.Bartuša, J.Rutka,
D.Vanags, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par dalību Aglonas mežniecības mežu ugunsdzēsības
operatīvajos pasākumos.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.12 Par A.Rivara iesniegumu.

Izskatot A.Rivara iesniegumu ( 07.04.2010., Nr. 769) un pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.717 no 29.08.2006. „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”,

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Aivaram Rivaram, personas kods 100362-12160, nozāģēt divus bīstamus kokus, kas

atrodas uz viņam piederošās zemes pēc adreses „Atvasas” s. Ezera Ukini, Aglonas pagasts,
Aglonas novads.

A.Streļčs informē, ka nav vajadzīgs domes lēmums, jo šie bīstamie koki neatrodas ciemata
teritorijā.

I.Reščenko priekšlikums ir noņemt šo jautājumu no dienas kārtības.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, A.Bartuša, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 3 (I.Barkeviča, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Noņemt jautājumu no dienas kārtības.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.13. Par dokumentu aprites kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, A.Bartuša, I.Barkeviča); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Izstrādāt novada domes juristam V.Grigulim kopā ar kancelejas vadītāju I.Barkeviču
priekšlikumus Aglonas novada domes 27.01.2010.g. apstiprinātajai Kārtībai Nr.2
„Dokumentu aprite”, kas nosaka dokumentu konfidencialitātes kritērijus un šo
dokumentu glabāšanas kārtību.
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2. Priekšlikumus iesniegt līdz 19.05.2010.g. Finanšu komitejai izskatīšanai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.14. Par Aglonas novada domes īpašumā esošo nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes noteikumus Nr.3 „Aglonas novada domes nedzīvojamo

telpu nomas noteikumi”.

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča, I.Reščenko.
V.Krimans iebilst pat noteikumu 2.8. un 4.3. punktiem.
I.Barkevičas priekšlikums ir precizēt šos noteikumus juristam līdz 19.05.2010.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, I.Soldāne, A.Ruduks, A.Streļčs, A.Bartuša, I.Barkeviča, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas –1 (V.Krimans), NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada domes īpašumā esošo nedzīvojamo
telpu nomas noteikumiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.15. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos  Nr. 2. „Par
Aglonas novada domes nodevām”.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Aglonas novada

domes nodevām”.
Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr.2. „Par Aglonas novada domes nodevām”

Precizējot iepriekš apstiprināto
1. Precizēt norādi uz kāda normatīvā akta pamata izdoti saistoši noteikumi un izteikt norādi šādā

redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu
un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu”.

2. Precizēt saistošo noteikumu 9. punktu konkretizējot nodevas objektus un aizstāt punktu numerāciju
no 9.1.-9.2.5.2. un izteikt to šādā redakcijā:
9. Aglonas novadā pastāv sekojošas nodevas:

Nodevas objekts Nodevas apmērs (LVL) par
vienu tirdzniecības vietu uz
vienu diennakti
Fiziskās
personas

Juridiskās
personas

9.1. Tirdzniecība publiskajās vietās
9.1.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības
produkciju (pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus
un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām;
savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus) un ziediem

2,50 5.00
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9.1.2. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem

2,50 5.00

9.1.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes
preces (kvasu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu,
bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas no
speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas
normām)

10.00 20.00

9.1.4. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm (grāmatas un
preses izdevumi)

10.00 20.00

9.2. Izbraukuma tirdzniecība un tirdzniecība
gadatirgos

9.2.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības
produkciju un ziediem

2,50 5.00

9.2.2. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem

2,50 5.00

9.2.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes
preces (izņemot kafiju).

10.00 20.00

9.2.4. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm: 10.00 20.00

9.2.5. Sabiedriskā ēdināšana:

9.2.5.1. bez akcīzes precēm (izņemot kafiju);

9.2.5.2. ar akcīzes precēm.

10.00

20.00

20.00

30.00
3. Izslēgt saistošo noteikumu VI. sadaļu „Nodeva par svinīgo laulības ceremonijas reģistrāciju”.
4. VII. sadaļai „Nodevu iekasēšanas kārtība un kontrole” mainīt sadaļas numuru uz VI.
5. Mainīt punktu numerāciju 21.-28. punktam, mainot to numerāciju uz 21.-25.11. un izteikt to šādā

redakcijā:
21. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
22. Nodevas samaksas kontroli ir tiesīgi veikt:

22.1. Aglonas novada domes priekšsēdētājs;
22.2. Aglonas novada domes izpilddirektors;
22.3. Policijas pārstāvji.

23. No nodevām iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti Aglonas novada domes budžetā.
Pārējas noteikumi.
24. Noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē:
25.1.  Kastuļinas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.6 „Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” apstiprinātie 2005.gada 23.maijā (prot.Nr.6., #6).
25.2.  Kastuļinas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās” apstiprinātie 2005.gada 23.maijā
25.3. Kastuļinas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.4 „Nodeva par Kastuļinas pagasta
padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” apstiprinātie
2006.gada 29.decembrī (prot.Nr.13).
25.4. Šķeltovas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās” apstiprinātie 2005.gada 28.aprīlī (prot.Nr.3, #5).
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25.5. Šķeltovas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par pagasta padomes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem”
apstiprinātie 2005.gada 28.jūlijā (prot.Nr.11, #3).
25.6.  Grāveru pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par Grāveru pagasta padomes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” apstiprinātie 2005.gada
27.aprīlī (prot.Nr.5, §.3).
25.7. Aglonas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.4 „Par Aglonas pagasta pašvaldības
nodevām” apstiprinātie 2001.gada 29.maijā (prot.Nr.10, §13.)
25.8.  Aglonas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” apstiprinātie 2006.gada 27.oktobrī (prot.Nr.24, 13§).
25.9. Aglonas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par Aglonas pagasta padomes
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” apstiprinātie 2006.gada
27.oktobrī (prot.Nr.24., 13§).
25.10. Aglonas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.3 „Par Aglonas pagasta pašvaldības
nodevām Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un izbraukuma tirdzniecības vietās” apstiprinātie
2009.gada 25.februārī (prot.Nr.3/8.1§).
25.11. Aglonas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.6 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās,
gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” apstiprinātie 2009.gada 29.aprīlī (prot.Nr.6,
§7.2.).

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Girss, J.Rutka, I.Reščenko.

V.Krimans iebilst par 22.2. punktu, svītrot ārā šo punktu.

A.Girsa priekšlikums ir samazināt maksu fiziskām personām 9.1.1. un 9.1.2. punktos.

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.

I.Reščenko priekšlikums ir apstiprināt ar izmaiņām 9.1.1. un 9.1.2. punktos uz Ls 0,50 (fiziskām

personām).

A.Girss atstāj sēžu zāli plkst.17:15

Balso par I.Reščenko priekšlikumu apstiprināt precizējumus  saistošajos noteikumos Nr.2. „Par
Aglonas novada domes nodevām” ar izmaiņām 9.1.1. un 9.1.2. punktos uz Ls 0,50 (fiziskām
personām).

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 2 (A.Streļčs, V.Krimans); atturas – 5 (I.Soldāne,
D.Vanags, J.Rutka, A.Bartuša, I.Barkeviča), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

Balso par V.Krimana priekšlikumu jautājuma izskatīšanu atlikt.

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.



Aglonas novada domes 28.04.2010. sēdes protokols Nr.12 - 32 -

13.§
Par savstarpējo norēķinu kārtību.

(Ziņo: I.Reščenko)

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

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

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

(Ziņo: I.Reščenko)

12.16. Par pieņemto lēmumu precizēšanu:

12.16.1. Par projektu „Bērnu brīvā laika  pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”.

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

1. Precizēt Aglonas  pagasta padomes  28.01.2009.g.  sēdes lēmumu (protokols Nr. 1,
paragrāfs 12 „Par projektiem” ) otro punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

2. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētam projektam „Bērnu brīvā
laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā” 2010.gadā plānoto projekta aktivitāšu
īstenošanai LVL 197 900 (Viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti lati)
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts noteikto % likmi, ar izņemšanas termiņu
2010.gada maijs, atmaksas  termiņš līdz 10 gadiem, plānotais atliktais pamatsummas
maksājums ar 2010.gada jūnija mēnesi. Aizņēmuma atmaksāšana garantija –
pašvaldības budžets.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.16.2. Par projektu  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā”
I.kārta.””

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

1.  Precizēt Aglonas novada domes  31.03.2010.g.  sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, paragrāfs 3
„Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē” ), izsakot to sekojošā redakcijā:
„ 1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētam projektam

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā „ 2010.gadā plānoto projekta
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aktivitāšu īstenošanai LVL 339226 (Trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit
seši lati)  apmērā vai ekvivalentu citā valūtā 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.

14.§
Par P.Bekiša iesniegumu.

(Ziņo: I.Reščenko)

Izskatot Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša iesniegumu (28.04.2010., Nr.933),

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4
(I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:

1. Apstiprināt autobusam VW CRAFTER vasaras degvielas normu 14.9 l/100 km un
paaugstināt ziemas sezonai līdz 16.3 l/100 km.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.§
Par pārstāvja deleģēšanu Civilās aizsardzības komisijā.

(Ziņo: I.Reščenko)

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.

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

1. Deleģēt darbam Civilās aizsardzības komisijā Aglonas novada domes priekšsēdētāju
Igoru Reščenko.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.17:30

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)


