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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2010.gada 26.maijā

Nr.14

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Vadims Krimans, Didzis Vanags, Andris Girss (līdz plkst.17:00), Anita Anna Bartuša,
Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs, Jānis Rutka (no plkst.14:20), Andris Ruduks.
Sēdē nepiedalās – 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (atrodas bērēs).
Uzaicinātās personas – SAC „Aglona” direktore M.Mežiniece, Aglonas novada pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja V.Mihailova, novada domes jurists V.Grigulis, Finanšu nodaļas vadītāja
V.Lielcepure.
Piedalās: iedzīvotājs - J.Džeriņš.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par SAC „Aglona” štatu sarakstu apstiprināšanu.
3. Par SAC „Aglona” budžetu.
4. Par Aglonas novada domes 2010.gada budžeta grozījumiem.
5. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu.
6. Par Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumiem:
6.1. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (12.05.2010., reģ. Nr.1005).
6.2. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (17.05.2010., reģ. Nr.1023).
6.3. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (18.05.2010., reģ. Nr.1033).
7. Par Aglonas Sporta skolu.
8. Par līgumiem:
8.1. Ar SIA „Ekolat”.
9. Par nolikumiem:
9.1. Par UAC nolikuma apstiprināšanu.
9.2. Par Komunālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
10. Par novada kultūras iestāžu nolikumiem:
10.1. Aglonas novada Kultūras centra nolikums.
10.2. Grāveru Tautas nama nolikums.
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10.3. Šķeltovas Tautas nama nolikums.
10.4. Kastuļinas Tautas nama nolikums.
11. Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikumu”.
12. Par konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada interešu izglītības
koordinatora amatu.
13. Par Ruskuļu ezera izsoles noteikumiem.
14. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Aglonas novada
domes nodevām”.
15. Par Aglonas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par sabiedrisko kārtību
Aglonas novadā”.
16. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumos.
17. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.
18. Par izmaiņām „Kārtība, kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto
Aglonas novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”.
19. Par zivju nozveju.
20. Par sociāliem pabalstiem.
21. Par zemes jautājumiem.
22. Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādi.
23. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
23.1. Par SIA „Eleonotra” iesniegumu.
23.2. Par Komunālā dienesta vadītāja iesniegumu.
23.3. Par Senioru balli.
23.4. Par transporta piešķiršanu Aglonas novada UAC.
23.5. Par Z.Ločmeles iesniegumu.
23.6. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā iedzīvotāju iesniegumu.
23.7. Par ēdināšanu Aglonas vidusskolā.
I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:










Par līgumu ar SIA „Letclean” (pie 8. punkta par līgumiem).
Par A.Klusa iesniegumu (pie 23.punkta dažādi jautājumi, iesniegumi, informācija).
Par M.Mežinieces iesniegumiem (pie 23.punkta dažādi jautājumi, iesniegumi,
informācija).
Par SIA „Meistars JVK” vēstuli (pie 23.punkta dažādi jautājumi, iesniegumi,
informācija).
Par V.Vasiļjevas iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
Par T.Kuzminas iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
Par I.Ružas iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
Par SIA „Preime” iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
Par deputātu V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu (pie 23.punkta dažādi jautājumi,
iesniegumi, informācija).

Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, 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 SAC „Aglona” štatu saraksta apstiprināšanu.
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3. Par SAC „Aglona” budžetu.
4. Par Aglonas novada domes 2010.gada budžeta grozījumiem.
5. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu.
6. Par Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumiem:
6.1. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (12.05.2010., reģ. Nr.1005).
6.2. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (17.05.2010., reģ. Nr.1023).
6.3. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (18.05.2010., reģ. Nr.1033).
7. Par Aglonas Sporta skolu.
8. Par līgumiem:
8.1. Ar SIA „Ekolat”.
8.2. Ar SIA „Letclean”.
9. Par nolikumiem:
9.1. Par UAC nolikuma apstiprināšanu.
9.2. Par Komunālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
10. Par novada kultūras iestāžu nolikumiem:
10.1. Aglonas novada Kultūras centra nolikums.
10.2. Grāveru Tautas nama nolikums.
10.3. Šķeltovas Tautas nama nolikums.
10.4. Kastuļinas Tautas nama nolikums.
11. Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikumu”.
12. Par konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada interešu izglītības
koordinatora amatu.
13. Par Ruskuļu ezera izsoles noteikumiem.
14. Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Aglonas
novada domes nodevām”.
15. Par Aglonas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par sabiedrisko kārtību
Aglonas novadā”.
16. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumos.
17. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.
18. Par izmaiņām „Kārtība, kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki
izmanto Aglonas novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”.
19. Par zivju nozveju.
20. Par sociāliem pabalstiem.
21. Par zemes jautājumiem.
22. Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādi.
23. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
23.1. Par SIA „Eleonotra” iesniegumu.
23.2. Par Komunālā dienesta vadītāja iesniegumu.
23.3. Par Senioru balli.
23.4. Par transporta piešķiršanu Aglonas novada UAC.
23.5. Par Z.Ločmeles iesniegumu.
23.6. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā iedzīvotāju iesniegumu.
23.7. Par ēdināšanu Aglonas vidusskolā.
23.8. Par A.Klusa iesniegumu.
23.9. Par M.Mežinieces iesniegumiem.
23.10. Par SIA „Meistars JVK” vēstuli.
23.11. Par deputātu V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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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.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
V.Krimans, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.04.2001.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par SAC „Aglona” štatu saraksta apstiprināšanu.
(Ziņo: M.Mežiniece)
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SAC „Aglona” štatu sarakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par SAC „Aglona” budžetu.
(Ziņo: M.Mežiniece)
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SAC „Aglona” budžetu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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23.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
23.9. Par M.Mežinieces iesniegumiem.
Uz sēdi ierodas J.Rutka plkst.14:20.
Saņemti SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumi (26.05.2010., reģ. Nr.1078) un
(26.05.2010., reģ. Nr.1080).
M.Mežiniece informē, ka ir saņemta vēstule no Riebiņu novada domes „Par sadarbības
izbeigšanu”. Riebiņu novadā deklarētie iedzīvotāji ar 2010.gada 1.jūniju tiks pārvietoti uz SAC
„Rušona”.
M.Mežiniece informē:
„Veicot SAC „Aglona” (bijušā Salenieku pansionāta) atrodošos objektu apskati, secināju
sekojošo:
- pārtikas bloka telpās uzstādīta, bet nav pieslēgta duša, kā arī nestrādā boileris;
- sanitārajā istabā nav pieejams karstais ūdens (paredzēts, bet nekad nav bijis), boileris 30
litri;
- 1.stāva sanitārajā mezglā nav nostiprināta izlietne (krīt ārā);
- kompresors uzstādīts nepiemērotā vietā, kuru tagad jāpārvieto dažādu gan objektīvu, gan
subjektīvu iemeslu dēļ, pie kam kompresors uzstādīts savādāks nekā bijis paredzēts
tehniskajā projektā;
- uzstādītas ūdens attīrīšanas iekārtas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams
vulkāniskais akmens. Iekārtas darbojas, bet rezerves vulkāniskā akmens komplekts
„nozudis”. Starp citu, tā aptuvenā vērtība sastāda 2,7 tūkst. Ls.
Deputāti vienojas, ka novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko ar rīkojumu nozīmēs komisiju SAC
„Aglona” apsekošanai.
4.§
Par Aglonas novada domes 2010.gada budžeta grozījumiem.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””.
Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu

2. Veikt grozījumus Aglonas novada domes pamatbudžetā:
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1. Ieņēmumus palielināt par LVL 125988, tajā skaitā:
1.1.saskaņā ar pielikuma Nr. 1-Pārvaldes 4. aili
+ LVL 103588 ieņēmumi no projektu īstenošanas;
- LVL 452354 pašvaldību budžetā saņemtās mērķdotācijas (sadalīts pa pašvaldības apstipr.
subkodiem);
+ LVL 451866 pašvaldību budžetā saņemtās mērķdotācijas (sadalījums pa pašvaldības
apstipr. subkodiem);
+ LVL 244 pārējās dotācijas (mācību literatūras iegādei);
+,- LVL 178 (grozījumi starp kodiem 8.6.23., 8.6.2.2.);
+,- LVL 1600 (grozījumi starp kodiem 18.6.9.0.6.,18.6.1.0.);
+,- LVL 4600 (grozījumi starp kodiem 21.3.9.9.1., 21.3.5.2.1.);
+ 27898 pārējie ieņēmumi (precizēts saskaņā ar budžeta ieņēmumu izpildi 2010.g. 4
mēnešos un ieņēmumu prognozi);
- LVL 5500 (SAC ‘’Aglona’’, kods 21.3.9.1. precizēts saskaņā ar budžeta ieņēmumu
izpildi 2010.g. 4 mēnešos);
+ LVL 246 (SAC ‘’Aglona’’, kods 12.3.9.9. precizēts saskaņā ar budžeta
ieņēmumu prognozi);
Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa LVL 2281513, aizņēmuma saņemšana
saskaņā ar noslēgto līgumu LVL 62074, atlikums gada sākumā LVL 176403.
Pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar atlikumu gada sākumā un aizņēmumu LVL
2519990.
2. Izdevumus palielināt par LVL 114357, aizņēmumu atmaksu palielināt par
LVL 15820, līdzekļu atlikumu gada beigās samazināt par LVL 4189.
Pamatbudžeta izdevumu grozījumus veikt – pārvalžu iestādēm,
struktūrvienībām saskaņā ar pielikuma Nr. 2- Pārvaldes 6. aili un SAC
‘’Aglona’’ iesniegto budžetu.
Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa LVL 2407242, aizņēmumu atmaksa LVL
111505, atlikums gada beigās LVL 1243.
Pamatbudžeta izdevumi kopā ar atlikumu gada sākumā un aizņēmumu atmaksu
LVL 2519990.
3. Tabula Nr. 1-Pārvaldes: ieņēmumi LVL 27360 (kods 19.3.2.0. ) tiek pārcelti no soc.
aprūpes iestādēm uz novada ieņēmumiem un konsolidēti Pielikumā Nr. 1 -‘’Pamatbudžets.
Ieņēmumi, izdevumi’’.
Tabula Nr. 2-Pārvaldes: izdevumi LVL 27360 tiek iekļauti SAC ‘’Aglona’’
budžeta izdevumos un konsolidēti Pielikumā Nr. 1 -‘’Pamatbudžets.
Ieņēmumi, izdevumi’’(kods 7230).
4. Apstiprināt Aglonas novada konsolidēto budžetu saskaņā ar Pielikumu Nr. 1
‘’Pamatbudžets, 2010. gads. Ieņēmumi, izdevumi’’.
5. Apstiprināt Aglonas novada pārvalžu sastāvā ietilpstošo iestāžu, struktūrvienību budžeta
ieņēmumu grozījumus saskaņā ar Pielikumu Nr. 1-Pārvaldes.
6. Apstiprināt Aglonas novada pārvalžu sastāvā ietilpstošo iestāžu, struktūrvienību budžeta
izdevumu grozījumus saskaņā ar Pielikumu Nr. 2-Pārvaldes.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu.
(Ziņo: D.Vanags)
Izskatot Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (07.05.2010., reģ. Nr.966)
par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē un 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, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Akceptēt grozījumus Aglonas internātvidusskolas izdevumu tāmē sekojoši:
kods
2311
2312
2322
2341
2400
2362
5232
5233

asignējumi
240
1060
1800
200
1000
50
1400

palielinājums
200
400
30

640

samazinājums
200
640
30
400

izmaiņas
440
860
2200
230
360
20
1000
640

2. Mainīt klasifikācijas kodus ieņēmumiem sekojoši: Kodu 21.4.9.9. „pārējie iepriekš
neklasificētie pašu ieņēmumi” (Ls 5000.00) uz kodu 21.3.9.9. „citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem” (Ls 5000.00).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumiem.
(Ziņo: V.Mihailova)
6.2. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (17.05.2010., reģ. Nr.1023).
Izskatot Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (17.05.2010., reģ.
Nr.1023), kurā viņa lūdz rast iespēju no 01.09.2010. nodrošināt novada pirmsskolas izglītības
iestādi ar jaunu datoru, jo patreizējais dators ir morāli novecojis, lēni strādā un nav iespējams veikt
bērnu reģistru VIIS programmā, kā arī mobilo tālruni.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Aglonas novada PII iegādāties datoru un mobilo tālruni iestādes darbības
nodrošināšanai, līdzekļus paredzēt no Aglonas novada PII budžeta.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.1. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (12.05.2010., reģ. Nr.1005).
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi no 2010.gada 1.jūlija līdz
10.augustam, PII darbinieku atvaļinājuma laikā un izmantot Aglonas novada domes
noteikto nepilno darba laiku (9 dienas) vasaras periodā.
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: V.Krimans, J.Rutka, I.Barkeviča, A.Badūns, V.Lielcepure.
V.Krimans – piedāvā atcelt lēmumu par nepilno darba laiku un piešķirt PII darbiniekiem
atvaļinājumu bez 9 dienām.
A.Badūna priekšlikums ir skatīt deputātu V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu.
Tiek skatīts 2.punkts no deputātu iesnieguma „Par Aglonas novada domes 2010.17.02.
ārkārtas sēdes lēmuma protokols Nr.4, 3.§. „Par nepilna darba laika noteikšanu Aglonas
novada domes administrācijas, struktūrvienību, iestāžu un citu institūciju darbiniekiem”
atcelšanu.”
V.Lielcepure skaidro, lai atceltu domes lēmumu par nepilno darba laiku, ir nepieciešams veikt
aprēķinus līdz nākamajiem budžeta grozījumiem.
A.Badūna priekšlikums ir slēgt Aglonas novada PII no 2010.gada 1.jūlija līdz 1.augustam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi no 2010.gada 1.jūlija līdz
1.augustam, PII darbinieku atvaļinājuma laikā.
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.
6.3. Par Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (18.05.2010., reģ. Nr.1033).
Izskatot Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegumu (18.05.2010., reģ.
Nr.1033), kurā lūdz veikt izmaiņas Aglonas novada domes noteikumos par bērnu uzņemšanas un
ēdināšanas kārtību Aglonas novada PII,
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas „Aglonas novada domes noteikumos par bērnu uzņemšanas un ēdināšanas
kārtību Aglonas novada PII” , papildinot III sadaļas Bērnu uzņemšana un atskaitīšana
23.punktu sekojošā redakcijā:
23. Bērnus atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes, pamatojoties uz iestādes vadītāja
rīkojumu šādos gadījumos:
23.1. pēc vecāku vai personu, kas viņus aizvieto iniciatīvas, iesniedzot iesniegumu
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pirmsskolas izglītības iestādē, norādot pamatojumu;
23.2. bērns apguvis sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmu;
23.3. pēc medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziena par bērna veselības stāvokli,
kas nepieļauj pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu;
23.4. ja bērns neapmeklē iestādi divus mēnešus un nav saņemts vecāku rakstisks
iesniegums (izņemot obligāto izglītības vecumu sasniegušos piecgadīgos un
sešgadīgos bērnus).
II sadaļas Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē
16.punktu aizstāt ar teikumu:
Vecākiem ir pienākums sniegt patiesas ziņas par deklarēto bērna dzīvesvietu, kā arī ziņot
par izmaiņām.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, A.Kluss, A.Badūns.
Deputāti vienojas izņemt 23.4.punktu ārā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas „Aglonas novada domes noteikumos par bērnu uzņemšanas un ēdināšanas
kārtību Aglonas novada PII” , papildinot III sadaļas Bērnu uzņemšana un atskaitīšana
23.punktu sekojošā redakcijā:
23. Bērnus atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes, pamatojoties uz iestādes vadītāja
rīkojumu šādos gadījumos:
23.1. pēc vecāku vai personu, kas viņus aizvieto iniciatīvas, iesniedzot iesniegumu
pirmsskolas izglītības iestādē, norādot pamatojumu;
23.2. bērns apguvis sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmu;
23.3. pēc medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziena par bērna veselības stāvokli,
kas nepieļauj pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu;
II sadaļas Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē
16.punktu aizstāt ar teikumu:
Vecākiem ir pienākums sniegt patiesas ziņas par deklarēto bērna dzīvesvietu, kā arī ziņot
par izmaiņām.
2. Novada domes juristam V.Grigulim un Aglonas novada PII vadītājai V.Mihailovai līdz
01.07.2010. sagatavot tipveida līgumus slēgšanai ar vecākiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par Aglonas Sporta skolu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Likvidēt Aglonas Sporta skolu.
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Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs, A.Girss, A.Beķis.
I.Reščenko informē, ka vakar, 25.05.2010., notika tikšanas ar Sporta skolas skolēnu vecākiem.
Vecāki ir pret Sporta skolas likvidāciju, vēlas, lai Sporta skola tiktu akreditēta.
I.Reščenko informē, ka skolu var arī akreditēt, ja ir tikai divas grupas.
V.Krimans iebilst, ka viņš ir kategoriski pret Sporta skolas likvidāciju.
I.Reščenko priekšlikums ir šo lēmumprojektu par Sporta skolas likvidāciju neskatīt.
V.Krimans iebilst, ka lēmumprojekta autors ir A.Beķis un viņš neatsauc šo lēmumprojektu.
A.Beķis skaidro, ka autors šim lēmumprojektam ir apvienotā Finanšu un Tautsaimniecības,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.
V.Krimana priekšlikums ir balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu: „Likvidēt Aglonas Sporta skolu.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - nav; pret – 10 (I.Reščenko,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – 2 (A.Girss, A.Beķis), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

8.1. Ar SIA „Ekolat”.

8.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)

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.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Ekolat”, reģ. Nr.LV41503009958, par tehniskā projekta „Ārējo
elektroapgādes tīklu projekts pirms uzskaites Šķeltovas ciema urbumu teritorijai un
NAI teritorijai” izstrādi un veikt topogrāfisko izpēti atbilstoši projekta darba
uzdevumam. Līguma summa LVL 980,00 (deviņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi)
PVN 21% LVL 205,80 (divi simti pieci lati 80 sant.), kopā LVL 1185,80 (viens tūkstotis
viens simts astoņdesmit pieci lati 80 sant.).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par nolikumiem:
(Ziņo: A.Beķis)
9.1. Par UAC nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (D.Vanags, V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Uzņēmējdarbības atbalsta centra (UAC) nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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9.2. Par Komunālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Komunālā dienesta nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par novada kultūras iestāžu nolikumiem:
(Ziņo: A.Beķis)
10.1. Aglonas novada Kultūras centra nolikums.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Girss, A.Badūns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada Kultūras centra nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Grāveru Tautas nama nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Grāveru Tautas nama nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.3. Šķeltovas Tautas nama nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Šķeltovas Tautas nama nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.4. Kastuļinas Tautas nama nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kastuļinas Tautas nama nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikumu”.
(Ziņo: D.Vanags)
Izskatot Aglonas novada pašvaldības skolu direktoru padomes sagatavoto Aglonas novada
pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikumu,
Debatēs piedalās: A.Kluss, I.Reščenko, V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs, A.Girss, I.Barkeviča.
Deputāti vienojas nolikumā:
- izņemt 2.3.punktu ārā;
- 6.1.punktā par 1., 2., 3. vietu 10 Ls, par atzinību 5 Ls;
- 6.2.punktā par 1., 2., 3. vietu 15 Ls, par atzinību 10 Ls;
- 6.3.punktā par 1., 2., 3. vietu 20 Ls, par atzinību 15 Ls.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas
nolikumu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz Aglonas novada interešu izglītības
koordinatora amatu .
(Ziņo: I.Reščenko)
Izskatot Aglonas novada pašvaldības skolu direktoru padomes sagatavotos Kritērijus
pretendentam uz Aglonas novada interešu izglītības koordinatora amatu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

Aglonas novada domes 26.05.2010. sēdes protokols Nr.14

- 12 -

1. Izveidot komisiju pretendenta atlasei uz Aglonas novada interešu izglītības
koordinatora amatu sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Antons Beķis;
Komisijas loceklis – Didzis Vanags;
Komisijas loceklis – Iveta Soldāne;
Komisijas loceklis – Anna Guževa;
Komisijas loceklis – Olga Afanasjeva.
2. Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu par pretendenta atlasi uz Aglonas novada
interešu izglītības koordinatora amatu. (Pielikumā)
3. Rīkot konkursu uz Aglonas novada interešu izglītības koordinatora amatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
13.§
Par Ruskuļu ezera izsoles noteikumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Reščenko, I.Barkeviča.
Deputāti vienojas labot izsoles noteikumos 3.punktā nosacīto cenu uz 4200,00 Ls.
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, V.Krimans, J.Rutka,
I.Barkeviča, A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ruskuļu ezera izsoles noteikumus. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par precizējumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Aglonas
novada domes nodevām”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), 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”.
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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
Juridiskās
personas
personas
9.1. Tirdzniecība publiskajās vietās
9.1.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības produkciju (pašu
0.50
5.00
izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu
par zemes lietošanas tiesībām; savvaļas augus, ogas, sēnes un
riekstus) un ziediem
9.1.2. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un 1.50
5.00
daiļamatniecības izstrādājumiem
9.1.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes preces
10.00
20.00
(kvasu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, bezalkoholiskos
dzērienus un karstās uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilst
sanitārajām un higiēnas normām)
9.1.4. Tirdzniecība ar grāmatām un preses izdevumiem
10.00
20.00
9.2. Izbraukuma tirdzniecība un tirdzniecība gadatirgos
9.2.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības produkciju un
ziediem
9.2.2. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
9.2.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes preces
(izņemot kafiju).
9.2.4. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm:

0.50

5.00

1.50

5.00

10.00

20.00

10.00

20.00

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.
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. 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).
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25.4. Šķeltovas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”
apstiprinātie 2005.gada 28.aprīlī (prot.Nr.3, #5).
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.).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Par Aglonas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par sabiedrisko kārtību
Aglonas novadā”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Grigulis.
Deputāti vienojas papildināt saistošos noteikumus ar 1.4.5.punktu - „Aglonas novada pašvaldības
iestāžu vadītāji.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par sabiedrisko
kārtību Aglonas novadā”. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16.§
Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumos.
(Ziņo: A.Streļčs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumos un
apstiprināt punktu Nr.2.3. šādā redakcijā:
2.3. Neapbūvētas zemes nomas maksa tiek aprēķināta no nomas līguma parakstīšanas dienas, tā
tiek noteikta:
2.3.1. 0,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, ja zemesgabals tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām.
2.3.2. 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības - ja zemesgabals tiek izmantots
lauksaimnieciskai darbībai,
2.3.3. 5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības – ja zemes gabals tiek izmantots
ūdenssaimnieciskai (zivsaimnieciskai) darbībai,
2.3.4. 20% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības – pārējos gadījumos.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
2. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumos un
apstiprināt punktu Nr.3.4. šādā redakcijā:
3.4. Nomas maksa tiek aprēķināta no nomas līguma parakstīšanas dienas. Zemes nomas maksa par
apbūvēta zemes gabala nomu tiek noteikta:
1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības – ja uz zemes gabala atrodas ēkas un
palīgbūves, kas tiek izmantotas kā nomnieka dzīvojamā platība,
5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības – pārējos gadījumos.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.§
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: V.Krimans.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags, J.Rutka, I.Barkeviča,
A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes noteikumus Nr.3 „Aglonas novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu nomas noteikumi”. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
18.§
Par izmaiņām „Kārtība, kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto
Aglonas novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus „Kārtība, kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki
izmanto Aglonas novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”,
izsakot 3.2.punktu sekojošā redakcijā:
3.2. Maksimālais kopējais rēķins par dienesta mobilā telefona izmantošanu mēnesī
nedrīkst pārsniegt (ieskaitot visas izmaksas un PVN):
3.2.1. Novada domes priekšsēdētājam Ls 25,00;
3.2.2. Novada domes priekšsēdētāja vietniekam, pagastu pārvalžu vadītājiem un
pašvaldības iestāžu vadītājiem Ls 20,00;
3.3.3. Struktūrvienību vadītājiem Ls 15,00;
3.3.4. Pašvaldības darbiniekiem Ls 10,00
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
19.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: A.Bartuša)
19.1. Par J.Valminskas iesniegumu.
Izskatot Jūlijas Valminskas, personas kods 020783-10236, dzīves vieta – Piekrastes 33A31, Daugavpils (kancelejā reģistrēts 11.05.2010., Nr.991) 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam ar Jūliju Valminsku, personas kods
020783-10236, dzīves vieta – Piekrastes 33A-31, Daugavpils, par zivju nozveju
Aksenavas ezerā ar 15 m garu tīklu.
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.
19.2. Par G.Gavrilova iesniegumu.
Izskatot Grigorija Gavrilova, personas kods 011243-12407, dzīves vieta – s. Kovaļova,
Grāveru pagasts, Aglonas novads iesniegumu (kancelejā reģistrēts 27.04.2010., Nr. 3-13/25) 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Grigoriju Gavrilovu, personas
kods 011243-12407, dzīves vieta – s.Kovaļova, Grāveru pagasts, Aglonas novads par
zivju nozveju Kalvišu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
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.
19.3. Par V.Voščinska iesniegumu.
Izskatot Vladimira Voščinska, personas kods 211041-10726, dzīves vieta Dzelzavas iela 76/332, Rīga, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 07.05.2010. Nr. 3-13/26) 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladimiru Voščinsku, personas
kods 211041-10726, dzīves vieta Dzelzavas 76/3-32, Rīga, par zivju nozveju Jazinkas
ezerā ar vienu 30m garu tīklu.
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.
19.4. Par R.Radionovas iesniegumu.
Izskatot Raisas Radionovas, personas kods 160464-10133, dzīves vieta Dzelzavas 76/3-32,
Rīga, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 30.03.2010. Nr. 3-13/27) 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Raisu Radionovu, personas kods
160464-10133, dzīves vieta Dzelzavas iela 76/3-32, Rīga, par zivju nozveju Jazinkas
ezerā ar vienu 30m garu tīklu.
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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19.5. Par V.Paškeviča iesniegumu.
Izskatot Vladislava Paškeviča, personas kods 271148-12438, dzīves vieta Ezeru iela 64, s.
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (kanceleja reģistrēts 11.05.2010. Nr. 313/28) 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladislavu Paškeviču, personas
kods 271148-12438, dzīves vieta Ezeru iela 64, s. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas
novads par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu.
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.
19.6. Par V.Lobaškina iesniegumu.
Izskatot Vladimira Lobaškina, personas kods 170354-12402, dzīves vieta – Baznīcas iela 6-7,
Krāslava, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 15.05.2010., Nr. 3-13/29) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Saviņu 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 - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Vladimiru Lobaškinu, personas kods
170354-12402, dzīves vieta – Baznīcas iela 6-7, Krāslava par zivju nozveju Saviņu
ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
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.
20.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziņo: A.Ruduks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 135,00
(saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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21.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A. Streļčs)
21.1. Par V.Lielcepures iesniegumu.
Saņemts V.Lielcepures iesniegums (12.05.2010., Nr1006) par nekustamā īpašuma sadali.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist, Valentīnai Lielcepurei piederošā, nekustamā īpašuma „Rīts” Aglonas novada
Aglonas pagastā sadalei divos atsevišķos īpašumos.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra Nr.7642 005 0068
sadalei divās atsevišķās zemes vienībās, atdalot 16,4 ha (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies dabā pēc uzmērīšanas) lielu platību, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes
lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes lietošanas mērķi.
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 005 0141, 7642 005 0069 un
jaunizveidojamai zemes vienībai 16,4 ha platībā piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu “Bēķi”.
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.
21.2. Par A.Ivanova iesniegumu.
Saņemts A.Ivanova iesniegums (12.05.2010., Nr.1011) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Andrejam Ivanovam, personas kods 131178-12178, uz daļu no
pašvaldības zemes gabala „Livdānu zeme” Aglonas novada Aglonas pagastā 0,43 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0525.
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.
21.3. Par L.Frolenkovas iesniegumu.
Saņemts L.Frolenkovas iesniegums (12.05.2010., Nr.997) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Līgai Frolenkovai, personas kods 140377-12152, uz daļu no
pašvaldības zemes gabala „Livdānu zeme” Aglonas novada Aglonas pagastā 0,25 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0525.
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.
21.4. Par SIA Preime iesniegumu.
Saņemts SIA Preime iesniegums (12.05.2010. Nr.993.) par izstrādātā zemes ierīcības
projekta “Mežmalas” Aglonas pagastā apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA Preime izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta
nekustamajam īpašumam „Mežmalas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642
004 0032.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai 1,1 ha platībā piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu un adresi: „Meža sētas”.
3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai 1,1 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
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.
21.5. Par Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas iesniegumu.
Saņemts Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas iesniegums (06.05.2009. Nr.965.) par zemes
lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Kameņecas HES”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve ( kods 1202) nekustamā īpašuma
„Kameņecas HES”, Aglonas pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642
001 0014.
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.
21.6. Par SIA Crossroads iesniegumu.
Saņemts SIA Crossroads valdes locekļa S.Griščenko iesniegums (17.05.2010., Nr.1022) par
pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām par labu SIA „Latifundia”,
reģistrācijas Nr.50103210161, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes ielā 45\47, uz SIA
Crossroads, reģistrācijas Nr.40003299755, piederošo nekustamo īpašumu Aglonas
novada Aglonas pagastā „Mežrozītes” 10,8 ha kopplatībā kadastra Nr.7642 002
0030, sastāvošu no 1 zemes gabala.
Pirkuma līguma summa 38 000,00 LVL.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.7. Par zemes nomas līgumu ar ZS Mežinieki.
Saņemts ZS Mežinieki īpašnieka A.Bernāna mutisks iesniegums.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Lauzt noslēgto zemes nomas līgumu ar ZS Mežinieki, reģistrācijas Nr.41501023887, uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0175 saskaņā
ar abpusējo vienošanos.
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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21.8. Par Aglonas novada domes 10.07.2009. lēmuma Nr.10#4 grozījumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt un papildināt Aglonas novada domes ārkārtas sēdes 10.07.2009. lēmumu
Nr.4#10 ”Par amatpersonas pilnvarošanu Aglonas novada zemes robežu plānu
saskaņošanai”.
2. Pilnvarot Aglonas novada domes amatpersonu Aināru Streļču novada pašvaldības
zemes robežu un apgrūtinājumu plānu saskaņošanai, zemes robežu atjaunošanas,
apsekošanas un noteikšanas aktu saskaņošanai, aktualizācijas datu iesniegšanai
VZD.
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.
21.9. Par V.Stupānes iesniegumu.
Saņemts V.Stupānes iesniegums (11.05.2010., Nr.990) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Stupānei, personas kods 130436-12158, uz
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 0,3 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0554.
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.
21.10. Par A.Bleideļa iesniegumu.
Saņemts A.Bleideļa iesniegums (19.05.2010., Nr.1038) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam Aglonas novada
Aglonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0228 no 1,9 ha uz 1,6 ha.
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2. Piešķirt nomas tiesības Andrejam Bleidelim, personas kods 010150-12763, uz
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 1,6 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0228.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
4. 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.
21.11. Par I.Kekeres iesniegumu.
Saņemts I.Kekeres iesniegums (17.05.2010., Nr.1030) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Inetai Kekerei, personas kods 141168-11225, uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 5,5 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 006 0018.
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.
21.12. Par O.Bogdānes iesniegumu.
Saņemts O.Bogdānes iesniegums (17.05.2010., Nr.1028) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikt nomas tiesību piešķiršanā Olgai Bogdānei, personas kods 041179-12424, uz
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Aglonas novada Grāveru pagastā 3,1 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0062, sakarā ar to, ka zeme
nepieciešama pašvaldības vajadzībām – grants karjera izveidošanai ceļu
remontam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada domes 26.05.2010. sēdes protokols Nr.14

- 24 -

21.13. Par SIA Empetrum iesniegumu.
Saņemts SIA Empetrum pilnvarotās personas J.Freiberga iesniegums (18.05.2010., Nr.1034) par
pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Jeļenai Koroļikai, personas kods 140483-10911,
piederošo nekustamo īpašumu „Ajuts” 80,0 ha kopplatībā, Aglonas novada Aglonas pagastā,
sastāvošu no 4 zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0093, 7642 002 0170, 7642
006 0138 un 7642 006 0168, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, juridiskā adrese
„Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
Pirkuma līguma summa 23 000,00 LVL.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA Empetrum iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.14. Par J.Sīmansona iesniegumu.
Saņemts J.Sīmansona iesniegums (19.05.2010., Nr.1039) par zemes platību precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Sakarā ar veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu precizēt platību zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0093 Aglonas novada Šķeltovas pagastā uz 4,95 ha,
zemes lietotājs Jānis Sīmansons, personas kods 230557-11582.
2. Sakarā ar veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu precizēt platību zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0195 Aglonas novada Šķeltovas pagastā uz 1,74 ha,
zeme piekrīt Aglonas novada pašvaldībai, nomnieks Jānis Sīmansons, personas
kods 230557-11582.
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.
21.15. Par Aglonas novada domes 09.12.2009. lēmuma Nr.10#8 grozījumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Grozīt Aglonas novada domes ārkārtas sēdes 09.12.2009. lēmumu Nr.10#8 ”Par
apbūvētas zemes (inženiertehniskās būves) piekritību pašvaldībai”.
2. Dzēst no pašvaldībai piekrītošo zemju saraksta zemes vienību Aglonas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7642 011 0155 , pagasta ceļš Valaiņi-Akatnieki-Tūļi, 5,8 ha
kopplatībā, sakarā ar to, ka dabā šāda zemes vienība nepastāv.
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.
21.16. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums Nr.2-04-L|703 par informācijas
precizēšanu(10.05.2010., Nr.983).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 14.04.2010. lēmumu (sēdes protokols Nr.11) Nr.4.5.
„Par AS Sadales tīkls iesniegumu”.
2. 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 13B, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV5653.
3. 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
Transformatoru apakšstacija STA 7208, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas
novads, LV5687.
4. 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 6A, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV5687.
5. 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
Transformatoru apakšstacija STA 4106, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads,
LV5655.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.17. Par A.Bernāna iesniegumu.
Saņemts A.Bernāna iesniegums (24.05.2010., Nr.1057) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām par labu Anatolijam Bernānam,
personas kods 050568-12191, dzīv. Aglonas novada Aglonas pagasta Rajeckos, uz
R.Jasevičam, piederošo nekustamo īpašumu Aglonas novada Aglonas pagastā „Jaseviči”
1,4 ha kopplatībā kadastra Nr.7642 002 0069, sastāvošu no 1 zemes gabala. Pirkuma
līguma summa 200,00 LVL.
2. Sakarā ar to, ka atbilstoši spēkā esošajam Aglonas pagasta teritorijas plānojumam,
nekustamais īpašums „Jaseviči” ar kadastra Nr.7642 002 0069, neatrodas dabas parkā
‘Cirīšu ezers”, lūgt zemesgrāmatu nodaļu dzēst apgrūtinājuma atzīmi – nekustamais
īpašums atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – Cirīša ezers ar
apkārtējo ainavu.
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.
21.18. Par A.Skažutina iesniegumu.
Saņemts A.Skažutina iesniegums (26.04.2010., Nr.3-1-31) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Saulītes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 002 0131 Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Mainīt adresi zemes vienībai un ēkām, kadastra apzīmējums 6058 002 0131, uz Saulītes, c.
Sloboda, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV 5655.
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.
21.19. Par P.Petunova iesniegumu.
Saņemts A.Skažutina iesniegums (26.04.2010., Nr.3-1-32) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Mazie vižņi” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6058 004 0225, 6058 006 0016 un 6058 005 0153 Aglonas
novada Grāveru pagastā.
2. Mainīt adresi zemes vienībai un ēkām, kadastra apzīmējums 6058 004 0225, uz Mazie
vižņi, c. Sakova, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV 5655.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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21.19. Par A.Krasnjakova iesniegumu.
Saņemts A.Krasnjakova iesniegums (26.04.2010., Nr.3-1-30) par zemes transformāciju.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju 3,8 ha platībā
nekustamajā īpašumā „Krasnjakovka”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6058 004
0074, Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.20. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes iesniegumu.
Saņemts Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegums (24.05.2010., Nr.1070)
par atļaujas izsniegšanu nokaltušokoku izzāģēšanai uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut Šķeltovas pagasta pārvaldei izzāģēt 4 nokaltušos kokus uz pašvaldībai
piekrītošās zemes Šķeltovas ciemā bērnudārza teritorijā, sakarā ar to, ka tie apdraud
drošību.
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.
21.21. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Akmeneicas” Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt Grāveru pagasta padomes 29.06.2009. lēmumu Nr.9 „Par neapbūvētas lauku
apvidus zemes piekritību Grāveru pašvaldībai” un noteikt, ka lēmumā norādītās
zemes vienības piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2.
punktu.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Akmeneicas” Aglonas novada Grāveru pagastā,
sastāvošs no 4 neapbūvētām zemes vienībām, 39,0 ha kopplatībā, t.sk. 26,7 ha mežs,
paredzēts Aglonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai: malkas kurināmā
sagādei, tās tālākai izmantošanai siltumapgādē pašvaldībai piederošajās katlu mājās, Aglonas novada domes 26.05.2010. sēdes protokols Nr.14
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pašvaldības iestāžu skolu, bērnudārzu, pansionātu un citu pārvaldes ēku
apkurināšanai, kā arī iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanai
daudzdzīvokļu māju apkurināšanai.
Mežaudzes izmantošana veicama saskaņā ar 16.05.2003. Krāslavas virsmežniecībā
reģistrēto un apstiprināto mežistrādes plānu.
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.
21.22. Par V.Vasiļjevas iesniegumu.
Saņemts V.Vasiļjevas iesniegums (12.05.2010., Nr.3-13|332) par zemes nomas tiesību piešķiršanu
Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Vasiļjevai, personas kods 120253-12202, uz zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu Aglonas novada Grāveru pagastā 3,7 ha
ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0042.
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.
21.23. Par I.Ružas iesniegumu.
Saņemts I.Ružas iesniegums (19.05.2010., Nr.3-13|34) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada Grāveru pagastā esošo pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumiem 6058 001 0062 un 6058 001 2011 savstarpējās robežas saskaņā
ar grafisko pielikumu.
2. Precizēt platību zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0062 uz 1,4 ha un
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6058 001 2011 uz 1,6 ha.
3. Piešķirt nomas tiesības Ivanam Ružam, personas kods 200951-11158, uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Aglonas novada Grāveru pagastā 1,6 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 001 2011.
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4. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – mežsaimnieciskā darbība.
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.
21.24. Par T.Kuzminas iesniegumu.
Saņemts T.Kuzminas iesniegums (26.05.2010., Nr.1076) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Podnieki” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6094 005 0289 Aglonas novada Šķeltovas pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
A.Girss atstāj sēžu zāli plkst.17:00.
21.25. Par SIA „Preime” iesniegumu.
Izskatot SIA „Preime” iesniegumu (24.05.2010., reģ. Nr.1058) par pašvaldības amatpersonas
pilnvarošanu nekustamā īpašuma „Ciriša HES ūdenskrātuve” zemes plānu saskaņošanai, deputāti
vienojas, ka lēmums tika pieņemts 21.8.punktā.
22.§
Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādi.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Aglonas novada Attīstības programmas izstrādi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
23.1. Par SIA „Eleonotra” iesniegumu.
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Izskatot SIA „Eleonotra” iesniegumu (30.04.2010.Nr.4), kurā teikts sekojošais –
„SIA „Eleonotra” ir dibināta ar sapropeļa iegūšanas, pārstrādāšanas un realizācijas mērķi.
Sapropeļa iegūšana tiks organizēta pēc absolūti jaunas patentētas un videi draudzīgas tehnoloģijas.
Ieviešot augstākminēto ražošanas un pārstrādes procesu, projekta īstenošanā un attīstībā investīcijās
tiks ieguldīti finansiālie līdzekļi, kuru kopējā summa pārsniegs 3 000 000 (trīs miljoni) eiro.
Līdz ar to SIA „Eleonotra” lūdz Jūs iznomāt Terehovas ezeru līdz 2030.gada 31.decembrim.
Vienlaicīgi garantējam, ka ezera publiskais statuss nemainīsies, un cilvēku brīva piekļūšana pie
ūdeņiem būs ierobežota tikai saistībā ar drošības tehnikas pasākumiem sapropeļa izsūknēšanas
zonā.
Pie jautājuma izskatīšanas lūdzam ņemt vērā sekojošo informāciju:
1) Mēs organizējam ne tikai sapropeļa iegūšanu, bet arī vienlaicīgi bezmaksas Terehovas ezera
ekoloģisko attīrīšanu un ekosistēmas uzlabošanu.
2) Mēs garantējam no 9 līdz 15 jaunām darba vietām novada iedzīvotājiem.
3) Aglonas novada dome tiks pie papildus naudas līdzekļiem, pateicoties nomas maksai un citiem
maksājumiem, tai skaitā arī nodoklim par dabas resursu izmantošanu un citiem nodokļiem, kuri
saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu novada teritorijā.
4) Saražotais produkts ir orientēts pārsvarā uz eksportu, kas ir būtiski svarīgi visai Latvijas
Republikai kopumā un ļauj nodrošināt ar darba vietām ne tikai Aglonas novada iedzīvotājus,
bet dos arī papildus stimulu visai Latvijas ekonomikai un papildus darbu transporta biznesā
iesaistītajiem uzņēmumiem.
5) Sapropeļa ieguves un ražošanas procesā tiks izmantotas tikai videi draudzīgas, jaunas un
modernas tehnoloģijas, kas garantē esošās zivju sugu populācijas neaizskaramību, augstu
ražošanas efektivitāti un kultūru.”
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša, A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist sadarbībai ar SIA „Eleonotra” par Terehovas ezera iznomāšanu. Novada
domes juristam uzsākt darbu pie līguma sagatavošanas.
2. Piekrist, ka SIA „Eleonotra” veiks sapropeļa ieguvi Terehovas ezerā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.2. Par Komunālā dienesta vadītāja iesniegumu.
Izskatot Aglonas novada Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegumu (10.05.2010.,
reģ. Nr.974),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājam Viktoram Dimperam izzāģēt
liepu kokus pa Daugavpils ielu Aglonas vidusskolas virzienā, saskaņojot ar piegulošo
zemju īpašniekiem.
2. Izzāģēto koku vietā atjaunot liepu aleju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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23.3. Par Senioru balli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Seniora balles rīkošanu, piešķirot Ls 50. Līdzekļi no neparedzētiem
gadījumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.4. Par transporta piešķiršanu Aglonas novada UAC.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt transportu 05.06.2010g. Aglonas novada UAC novada amatnieku pieredzes
braucienam uz Rīgu uz Brīvdabas muzeja Lielo pavasara Amatnieku gadatirgu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.5. Par Z.Ločmeles iesniegumu.
Latgales reģionālā televīzija piedāvā izskatīt sadarbību sabiedrības informēšanas aspektā.
Summa par televīzijas sniegtajiem pakalpojumiem ir 137.75 LVL (viens simts trīsdesmit septiņi lati
75 santīmi, PVN 21% iekļauts) mēnesī.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumam 2010.gadam.
Summa par televīzijas sniegtajiem pakalpojumiem ir 137.75 LVL (viens simts
trīsdesmit septiņi lati 75 santīmi, PVN 21% iekļauts) mēnesī.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, A.Badūns.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - nav; pret – 9 (I.Reščenko,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); atturas – 2
(A.Badūns, A.Beķis), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
23.6. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā iedzīvotāju iesniegumu.
Izskatot Jaudzemu ielas 4, Aglona, iedzīvotāju iesniegumu (10.05.2010., reģ. Nr.988), kurā
viņi lūdz pārskatīt apkures maksu par aprīli, jo laika apstākļi bija salīdzinoši siltāki, ņemot vērā
iedzīvotāju iesniegumu, grāmatvedības veiktos aprēķinus un sakarā ar siltajiem laika apstākļiem
2010.gada aprīlī, kā rezultātā ir izveidojusies malkas ekonomija, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Samazināt apkures maksu, saglabājot iepriekš apstiprinātos tarifus, par 25 %
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pēc adreses: Jaudzemu iela 4, Aglona par 2010.gada
aprīļa mēnesi.
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.
23.7. Par ēdināšanu Aglonas vidusskolā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas pagasta padomes 26.02.2009.gada lēmumu (protokols Nr. 3, paragrāfs 13,
punkts Nr.6 „Par L.Šatilovas iesniegumu par telpu nomas un pakalpojumu izcenojumu
izmaiņām”), izsakot to sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt sekojošus telpu nomas un pakalpojumu izcenojumus Aglonas
vidusskolā:
- Naktsmītnes dienesta viesnīcā 1 d/n:
Ar gultas veļu
Ls 4,50 (ar PVN)
Bez gultas veļas
Ls 2,50 (ar PVN)
- Aktu zāles noma 1 d/n
Ls 50,00 (41,32 + PVN 21% 8,68)
- Ēdamzāles noma bez pakalpojumu sniegšanas 1 d/n
Ls 70,00 (57,85 + PVN 21% 12,15)
- Ēdamzāles noma ar pakalpojumu sniegšanu 1 d/n
Ls 120,00 (99,17 + PVN 21% 20,83)
- Ēdnīcas pakalpojumi nometnēm vai pakalpojumu sniedzējiem pašvaldības
iestādēm - 1 pusdienu komplekts Ls 1,00 (0,83 + PVN 21% 0,17)
- Kopētāja izmantošana:
A4 lapa no vienas puses
Ls 0,05 (0,04 + PVN 21% 0,01)
A3 lapa no vienas puses
Ls 0,10 (0,08 + PVN 21% 0,02)
- Izziņas izsniegšana
Ls 1,00 (0,83 + PVN 21% 0,17)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.10. Par SIA „Meistars JVK” vēstuli.
(Ziņo: I.Barkeviča)
SIA „Meistars JVK” informē, ka būvdarbu izpildes termiņš var aizkavēties no Būvuzņēmēja
neatkarīgu iemeslu dēļ, jo vēl aizvien nav zināms, kad Latvenergo veiks savu darbu daļu saistībā ar
jaudas palielināšanu ūdens attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas sūkņu stacijai. Ņemot vērā faktu,
ka līgums par jaudas palielināšanu starp Latvenergo un Pasūtītāju vēl nav noslēgts un Latvenergo
darbu izpilde tiek veikta laikā līdz 150 dienām no līguma noslēgšanas dienas, lūdzam pagarināt
līguma izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.augustam.
Papildus Būvuzņēmējs informē, ka veicot būvdarbus Ezera ielā tika konstatēts, ka reālā
situācija dabā atšķiras no projektā uzrādītajiem ģeoloģijas datiem, kā rezultātā ir jāparedz daļēja
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grunts nomaiņa. Lūdzam sniegt norādījumus grunts nomaiņas apjomiem, kā arī ceļu segumu
atjaunošanai.
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Kluss, A.Badūns, I.Reščenko, A.Beķis.
Deputāti vienojas, ja SIA „Meistars JVK” nepiekrīt autoceļu būvinženiera Aivara Klusa variantam,
tad sasaukt ārkārtas sēdi, pieaicinot uz sēdi Būvuzņēmējus.
23.8. Par A.Klusa iesniegumu.
Izskatot autoceļu būvinženiera A.Klusa iesniegumu (25.05.2010., reģ. Nr.1072),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt divus kokus uz Daugavpils ielas, kas traucē ceļa seguma atjaunošanas
darbiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par līgumiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
8.2 Ar SIA „Letclean”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Letclean”, reģ. Nr.LV40002047400, par dzeramā ūdens iekārtas
ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā. Līguma summa LVL 500,00 (pieci simti
lati 00 santīmi), plus PVN 21% LVL 105,00 (viens simts pieci lati 00 santīmi), kopā
LVL 605,00 (seši simti pieci lati 00 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
23.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
23.11. Par deputātu V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu.
(Ziņo: V.Krimans)
Izskatot deputātu V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu (26.05.2020., reģ. Nr.1079),
1. par domes komiteju optimizāciju, paredzot reorganizēt esošās trīs komitejas, to vietā
izveidojot divas:
a. Finanšu un Tautsaimniecības komiteju astoņu deputātu sastāvā;
b. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteju piecu deputātu sastāvā.
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Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – 1 (A.Beķis), NOLEMJ:
1. Novada domes juristam V.Grigulim sagatavot lēmumprojektu par 2 komiteju
izveidošanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. par līgumu laušanu ar ārpus Aglonas novada esošajām vispārējā profila sociālos
pakalpojumus sniedzošajām iestādēm pieaugušajiem, lai nodrošinātu nepieciešamo klientu
skaitu SAC „Aglona”.
Debatēs piedalās: A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Aglonas novada Sociālajam dienestam sagatavot informāciju par Aglonas novada
administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem, kas atrodas sociālās aprūpes
iestādēs ārpus Aglonas novada teritorijas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.19:00
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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