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 17.jūnijā

Nr.15

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko
Protokolē – Sk.Mežiniece
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars
Kluss, Vadims Krimans, Andris Girss, Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs,
Iveta Soldāne, Andris Ruduks.
Sēdē nepiedalās – 2 novada domes deputāti: Didzis Vanags (atrodas komandējumā), Jānis
Rutka (piedalās vadošo tūroperatoru brauciena uz Latgali organizēšanā).
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Finanšu nodaļas vadītāja
V.Lielcepure.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:

Darba kārtībā:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par aizdevuma procentu likmēm.
3. Par CFLA pieņemtajiem lēmumiem.
4. Par LAD pieņemto lēmumu.
5. Par 2010.gada budžeta grozījumiem.
6. Par aizņēmumu ņemšanu projektu realizēšanai.
6.1. Projekta „Aglonas novada Škeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
realizēšanai .
6.2. Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai .
6.3. Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas
vidusskolā” realizēšanai .
6.4. Projekta „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta pasākumus” realizēšanai .
7. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
8. Par līgumiem.
8.1. Ar SIA „Eleonotra”.
8.2. Ar SIA „Meistars JVK”
8.3. Ar SIA „Aktīvs M Audits”
9. Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizāciju
10. Par Aglonas novada bāriņtiesu
11. Par sociāliem pabalstiem.
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12. Par zemes jautājumiem.
13. Par zivju nozveju.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.
14.2. Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikums”.
14.3. Par piedalīšanos projektā.
14.4. Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
14.5. Par J.Rutka iesniegumu
14.6. Par R.Bižānes iesniegumu
14.7. Par konkursu „Par Aglonas novada ģerboņa skiču izveidi”
14.8. Par PVD pārbaudes rezultātiem Aglonas novada skolu virtuvēs.

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








Par līgumu ar SIA „Elektroserviss Preiļi”;
Par iepirkumu rezultātiem;
Zemes jautajumus papildināt ar 3 iesniegumiem: par A.Sadovskas iesniegumu; par
SIA Empetrum iesniegumu; par VZD vēstuli;
Par biedrības „Dorbs i zineiba” un UAC vadītājas I.Gražules iesniegumiem;
Par UAC vadītājas I.Gražules un V.Tumova iesniegumu;
Par Foļvarkas vecticībnieku draudzes iesniegumu;
Par deputātu iesniegumu.

Deputāti balso par augstāk minēto jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar augstāk minētajiem jautājumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par aizdevuma procentu likmēm.
3. Par CFLA pieņemtajiem lēmumiem.
4. Par LAD pieņemto lēmumu.
5. Par 2010.gada budžeta grozījumiem.
6. Par aizņēmumu ņemšanu projektu realizēšanai.
6.1. Projekta „Aglonas novada Škeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība” realizēšanai .
6.2. Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai .
6.3. Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Aglonas vidusskolā” realizēšanai .
6.4. Projekta „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” realizēšanai .
7. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
8. Par līgumiem.
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8.1. Ar SIA „Eleonotra”.
8.2. Ar SIA „Meistars JVK”
8.3. Ar SIA „Aktīvs M Audits”
8.4. Ar SIA „Elektroserviss Preiļi”.
9. Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizāciju
10. Par Aglonas novada bāriņtiesu
11. Par sociāliem pabalstiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par zivju nozveju.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.
14.2. Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas
nolikums”.
14.3. Par piedalīšanos projektā.
14.4. Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
14.5. Par J.Rutka iesniegumu
14.6. Par R.Bižānes iesniegumu
14.7. Par konkursu „Par Aglonas novada ģerboņa skiču izveidi”
14.8. Par PVD pārbaudes rezultātiem Aglonas novada skolu virtuvēs.
14.9. Par iepirkumu rezultātiem.
14.10. Par biedrības „Dorbs i zineiba” un UAC vadītājas I.Gražules iesniegumiem.
14.11. Par UAC vadītājas I.Gražules un V.Tumova iesniegumu.
14.12. Par Foļvarkas vecticībnieku draudzes iesniegumu.
14.13. Par deputātu iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1. § Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(ziņo: 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 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2. § Par aizdevuma procentu likmēm.
(ziņo: V.Lielcepure)

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, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt aizdevuma gada procentu likmes fiksēšanas periodu uz 1 gadu, mainīt aizdevuma %
likmi uz Valsts kases noteikto aktuālo likmi aizdevumiem latos – 3,902% gadā.
1.1 22.03.2005.gadā noslēgtajam aizdevuma līgumam ar Valsts kasi Nr. P-42/2005
1.2 11.12.2009.gadā noslēgtajam aizdevuma līgumam ar Valsts kasi Nr. PN-58/2009.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3. § Par CFLA pieņemtajiem lēmumiem.
(ziņo: V.Lielcepure)

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, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/026/059 ietvaros
1.1.1. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa ( CFLA 02.03.2010.g.
lēmums Nr. 39-2-40.2/1097), ieņēmumu kods 18.8.1.1. Ls 15820,36.
1.1.2. Apstiprināt faktiskos izdevumus pēc uzkrāšanas principa aizņēmuma „Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā” dzēšanai Ls 15820,36.
1.2.1. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa ( CFLA 02.06.2010.g.
lēmums Nr. 39-2-40.2/2954), ieņēmumu kods 18.8.1.1. Ls 47815,44.
1.2.2. Apstiprināt faktiskos izdevumus pēc uzkrāšanas principa aizņēmuma „Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā” dzēšanai Ls 47815.44.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4. § Par LAD pieņemto lēmumu.
(ziņo: V.Lielcepure)

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, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. 18.3.2009.g. līguma ar Lauku atbalsta dienestu Nr. 08-03-L-32100-000128 ietvaros
1.1. Apstiprināt faktiskos projekta ieņēmumus pēc uzkrāšanas principa ( LAD 09.06.2010.g.
lēmums Nr. 1.1-7/870), ieņēmumu kods 18.8.1.1. Ls 12919,03.
1.2. Apstiprināt faktiskos izdevumus pēc uzkrāšanas principa aizņēmuma „Saieta nama
vienkāršota rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana” dzēšanai Ls 12919,03.
1.3. Apstiprināt saņemtā avansa dzēšanu Ls 16143,58 no izmaksājamā publiskā finansējuma.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5. § Par 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 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „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

1. Palielināt pamatbudžetā saņemamo aizņēmuma summu (pielikumi Nr.1, Nr. 1-Pārvaldes)
1.1. saskaņā ar 11.06.2010.g. noslēgto līgumu Nr. A2/1/10/410 (projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā”) par Ls 339226.
saskaņā ar 03.06.2010.g. noslēgto līgumu Nr. A2/1/10/393 (projekts „Bērnu brīvā
laika pavadīšanas centrs Aglonā”) par Ls 197000.
2. Palielināt pamatbudžetā izdevumus projektu realizēšanai: (pielikumi Nr.1, Nr. 2-Pārvaldes)
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2.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā”, EKK 5240, par Ls
339226.
2.2. „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs Aglonā”, EKK 5240, par Ls 197000.
3. Saskaņā ar CFLA 02.03.2010.g. lēmumu Nr. 39-2-40.2/1097, samazināt: (pielikumi Nr.1,
Nr. 2-Pārvaldes)

3.1. pamatbudžeta ieņēmumus, kods 18.8.1.1. par Ls 15820,36 (precizēt 26.05.2010.g.
Aglonas novada domes lēmumu, protokols Nr.14, paragrāfs 4)
3.2. aizņēmumu atmaksu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā”
par Ls 15820,36.
4. Precizēt pamatbudžeta grozījumus starp EKK saskaņā ar pielikumu Nr.4
5. Precizēt speciālā budžeta grozījumus starp EKK saskaņā ar pielikumu Nr.3
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6. § Par aizņēmumu ņemšanu projektu realizēšanai.
(ziņo: V.Lielcepure)
6.1. Projekta „Aglonas novada Škeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība” realizēšanai .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Aglonas
novada Škeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
LVL 410 000 (Četri simti desmit tūkstoši lati) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar
Valsts noteikto % likmi (3,902% -gada % likmes fiksēšanas periods ik pēc viena
gada), ar izņemšanas termiņu -2010.gada decembris, atmaksas termiņš 10 gadi,
plānotais atliktais pamatsummas maksājums ar 2011.gada marta mēnesi.
Aizņēmuma atmaksāšana garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē Vides ministrijas KFPI līdzekļiem līdzfinansētā projekta
„Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai LVL 66 000 (
sešdesmit seši tūkstoši lati) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts noteikto %
likmi (3,524% , gada % likmes fiksēšanas periods – visam aizdevuma lietošanas
laikam), ar izņemšanas termiņu -2010.gada novembris, atmaksas termiņš līdz 6
gadiem, plānotais atliktais pamatsummas maksājums ar 2011.gada jūnija mēnesi.
Aizņēmuma atmaksāšana garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3. Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Aglonas vidusskolā” realizēšanai .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē ERAF līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā”
īstenošanai LVL 20 000 (Divdesmit tūkstoši lati) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar
Valsts noteikto % likmi (3,524% , gada % likmes finansēšanas periods – visam
aizdevuma lietošanas laikam), ar izņemšanas termiņu -2010.gada novembris, atmaksas
termiņš līdz 6 gadiem, plānotais atliktais pamatsummas maksājums ar 2011.gada jūnija
mēnesi. Aizņēmuma atmaksāšana garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.4. Projekta „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus” realizēšanai .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē Latvijas –Šveices sadarbības programmas līdzekļiem
līdzfinansētam projektam „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” īstenošanai LVL 22 000 (Divdesmit
divi tūkstoši lati) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts noteikto % likmi
(3,524% , gada % likmes finansēšanas periods – visam aizdevuma lietošanas laikam), ar
izņemšanas termiņu -2010.gada decembris, atmaksas termiņš līdz 6 gadiem, plānotais
atliktais pamatsummas maksājums ar 2011.gada jūnija mēnesi. Aizņēmuma
atmaksāšana garantija – pašvaldības budžets.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7. § Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstos.
(ziņo: I.Reščenko)
Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 2010.gada štatu sarakstus:
1.1. Mainīt struktūrvienības vadītāja „kultūras darba organizators” nosaukumu
uz „Aglonas Kultūras centra vadītājs” nosaukumu.
2. Grozīt Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes 2010.gada štatu sarakstus:
2.1. Noteikto 4 stundu darba laiku atslēdzniekam palielināt uz 8 stundām dienā
ar darba algu 180 Ls no 14.06.2010.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8.1. Ar SIA „Eleonotra”.

8. § Par līgumiem.
(ziņo: I.Reščenko)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Līgumu ar SIA „Eleonotra” par zemes gabala zem Terehova ezera nomu sapropeļa
iegūšanai atlikt līdz nākošai domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Ar SIA „Meistars JVK”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
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, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt papildus vienošanos ar SIA „Meistars JVK” par līguma termiņa pagarinājumu
līdz 01.08.2010.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.3. Ar SIA „Aktīvs M Audits”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „AKTĪVS M AUDITS”, reģistrācijas Nr.42403014203, par
revīzijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada domei, pakalpojuma summa Ls
2420,00.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Badūns iziet no sēžu zāles.
8.4. Ar SIA „Elektroserviss Preiļi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Elektroserviss Preiļi”, reģ.Nr.41503026750, juridiskā adrese –
Dārzu iela 15, Preiļi, LV 5301, par elektroapgādes projektu izstrādi kanalizācijas
sūkņu stacijām Somersetas un Ezera ielās un atdzelžošanas stacijai Daugavpils ielā par
līguma summu Ls 578.00 (bez PVN 21%), kopējā līguma summa Ls 699,38
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Badūns atgriežas sēžu zālē.
9. § Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizāciju
(ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmuma projekts:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt novada domes komiteju sastāvu, izveidojot 3 komiteju vietā 2:
1.1. Finanšu un Tautsaimniecības komiteja (FTK), astoņu deputātu sastāvā;
1.2. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja (IKSS) , piecu deputātu sastāvā.
2. Apstiprināt FTK komitejas nolikumu.
3. Apstiprināt IKSS komitejas nolikumu.
4. Apstiprināt FTK sekojošā sastāvā:
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4.1. Igors Resčenko
4.2.____________
4.3.____________
4.4.____________
4.5.____________
4.6.____________
4.7.____________
4.8.____________
5. Apstiprināt IKS sekojošā sastāvā:
5.1____________
5.2____________
5.3____________
5.4____________
5.5____________
6. Veikt attiecīgās izmaiņas Aglonas novada domes nolikumā.

Balso par augstāk minēto lēmuma projektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 1 (V.Krimans); pret – 7
(I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,); atturas –3
(I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Bartuša), lēmums nav pieņemts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
10. § Par Aglonas novada bāriņtiesu
(ziņo: I.Reščenko)
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt par Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Valentīnu Krīvāni,
personas kods 241257-12156.
2. Iekļaut Aglonas novada štatu sarakstos štata vienību – bāriņtiesas psihologs, likme
0,15. Pilnas likmes atalgojums 200 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11. § Par sociāliem pabalstiem.
(ziņo: A.Ruduks)
11.1. Par sociālo pabalstu sarakstu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 49,85 (saraksts
pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2. Par Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saulessvece”
vēstuli un Maijas Japinas iesniegumu.
Ir saņemta Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem
„Saulessvece” vēstule par klientu Valdi Jaseviču, kurā lūdz apmaksāt viņa uzturēšanās izmaksas
par periodu no 29.03.2010. – 01.04.2010, kopējā summa 8,69 Ls. V.Jaseviča audžumāte Maija
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Japina iesniegumā lūdz apmaksāt dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem
pakalpojumu viņas audžudēlam Valdim Jasevičam un lūdz atļaut viņam apmaklēt centru vasaras
brīvlaikā. Vienas dienas uzturēšanās centrā izmaksā 7,69 Ls.
Deputāts A.Girss iziet no sēžu zāles.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 9.panta
4.punktu, atteikt apmaksāt Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem „Saulessvece” rēķinu par pakalpojuma sniegšanu Valdim Jasevičam.
2. Atteikt Maijas Japinas lūgumam ievietot Valdi Jaseviču Dienas aprūpes centrā
personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saulessvece” vasaras brīvlaika periodā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Girss atgriežas sēžu zālē.
11.3. Par Veronikas Japinas iesniegumu.
Izskatot Veronikas Japinas iesniegumu, kurā viņa lūdz izmitināt viņu Krāslavas slimnīcas
sociālajās gultās,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (A.Badūns), NOLEMJ:
1. Atteikt Veronikas Japinas lūgumam ievietot viņu Krāslavas sociālajās gultās.
Sociālajam dienestam sniegt atbildi, kurā piedāvāt ievietot V.Japinu Socialās aprūpes
centrā „Aglona”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.4. Par īres līgumu ar T.Bogdanoviču.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt īres līgumu ar Tatjanu Bogdanoviču, personas kods 090982-11456, par
uzturēšanos sociālajā dzīvoklī.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.5. Par E.Gavares iesniegumu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Aglonas novadā” 2.4.punktu, piešķirt Elitai Gavarei sociālo pabalstu ārkārtas
situācijā 100 Ls apmērā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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12. § Par zemes jautājumiem.
(ziņo: A.Streļčs)
12.1. Par SIA Empetrum iesniegumu.
Saņemts SIA Empetrum pilnvarotās personas I.Faļocka iesniegums (02.06.2010., Nr.2038)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Janīnai Rubļevskai, personas
kods 110353-12412, un Elvīrai Rubļevskai, personas kods 160788-12428, piederošo
nekustamo īpašumu „Maļinov ostrov” 16,0 ha kopplatībā, Aglonas novada
Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 2 zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6072
003 0136, 6072 003 0132, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, juridiskā
adrese „Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma līguma
summa 7 000,00 LVL.
2. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Vijai Stupānei, personas kods
121276-12169, piederošo nekustamo īpašumu „Jāņsētas” 11,1 ha kopplatībā,
Aglonas novada Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6094 004 0103, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379,
juridiskā adrese „Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
Pirkuma līguma summa 7 770,00 LVL.
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.
12.2. Par V.Meldera iesniegumu.
Saņemts V.Meldera iesniegums (28.05.2010., Nr.1094) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Vladislavam Melderam, personas kods 020561-12159, uz
daļu no pašvaldības zemes gabala „Mazdārziņi” Aglonas novada Aglonas pagastā
0,86 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0556.
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.
12.3. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Dzēst no pašvaldībai piekrītošo zemju saraksta zemes vienību Aglonas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7642 002 0140 , 3,1 ha kopplatībā, sakarā ar to, ka dabā šāda
zemes vienība nepastāv.
2. Dzēst no pašvaldībai piekrītošo zemju saraksta zemes vienību Aglonas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7642 008 0095 , 1,5 ha kopplatībā, sakarā ar to, ka dabā šāda
zemes vienība nepastāv.
3. Veikt izmaiņas pašvaldības zemju bilancē.
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.
12.4. Par V.Stupānes iesniegumu.
Saņemts V.Stupānes iesniegums (02.06.2010., Nr.2034) par iznomātās pašvaldības zemes
transformācijas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar neatbilstību Aglonas pagasta teritorijas plānojumam, atteikt Valentīnai
Stupānei, personas kods 130436-12158, ierosināto lauksaimniecības zemes
transformāciju uz iznomātā pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aglonas novada
Aglonas pagastā 0,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0554.
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.
12.5. Par O.Kukares iesniegumu.
Saņemts O.Kukares iesniegums (02.06.2010., Nr.2040) par adreses piešķiršanu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0157 un uz tās
esošajām ēkām, Vietalvas, c. Valaiņi, 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.
3. I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.6. Par A.Bernāna iesniegumu.
Saņemts A.Bernāna iesniegums (01.06.2010., Nr.2021) par adreses piešķiršanu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0146 un uz tās
esošajām ēkām, Dzintari, c. Meža Daukšti, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV
5304.
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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.
12.7. Par V.Bartušas iesniegumu.
Saņemts V.Bartušas iesniegums (09.06.2010., Nr.2068) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar nekustamā īpašuma reālo sadali, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu „Vasariņmeži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0081
Aglonas novada Kastuļinas 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.
12.8. Par J.Jekimova iesniegumu.
Saņemts J.Jekimova iesniegums (09.06.2010., Nr.2010) par nosaukuma un adreses
piešķiršanu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Jekimovka” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0109 Aglonas novada Aglonas pagastā.
2. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0109 un uz tās
esošajām ēkām, Jekimovka, c. Lielie Dzerkaļi, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV
5304.
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.
12.9. Par SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” iesniegumu.
Saņemts SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” pilnvarotās personas
J.Jonina iesniegums (31.05.2010., Nr2001) par nekustamā īpašuma sadali.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” piederošā,
nekustamā īpašuma „Groziņi” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei divos
atsevišķos īpašumos.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, zemes vienības ar kadastra Nr.6072 004 0158 sadalei divās atsevišķās
zemes vienībās, atdalot 2,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc
uzmērīšanas) lielu platību, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību
apgrūtinājumus un zemes lietošanas mērķi.
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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.
12.10. Par SIA Santel finance iesniegumu.
Saņemts SIA Santel finance valdes locekļa A.Jeresjko iesniegums (10.06.2010., Nr.2077) par
pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA Santel finance, reģ. Nr.
40003610858, piederošo nekustamo īpašumu „Smilškalni”, kadastra Nr. 6094 004 0184,
146,1 ha kopplatībā, Aglonas novada Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 5 zemes gabaliem,
par labu AS „Balva”, reģ. Nr. 40003064944, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 36,
Rīgā, LV 1010. Pirkuma līguma summa 212 014,88 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.
12.11. Par J.Sirmā iesniegumu.
Saņemts J.Sirmā iesniegums (14.06.2010., Nr.2010) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Aināram Simsonam, personas
kods 260657-11221, piederošo nekustamo īpašumu „Peski” 9,1 ha kopplatībā,
kadastra Nr. 7642 010 0140, Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 3 zemes
gabaliem, dzīvojamās mājas un 4 palīgēkām, par labu Jānim Sirmajam, personas
kods 131268-12155, dzīvojošs „Kliškovas”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.
Pirkuma līguma summa 10 000,00 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.
12.12. Par J.Artjomova iesniegumu.
Saņemts J.Artjomova iesniegums (26.05.2010., Nr.3-13-40) par nekustamā īpašuma
“Vālodzītes” Aglonas novada Grāveru pagastā sadalīšanu.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0078, atdalīšanai no
nekustamā īpašuma „Vālodzītes”, kadastra Nr. 6058 002 0175, Grāveru pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0078 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Buciņi”.
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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.
12.13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunaglonā Rušonas ielā 5 Aglonas pagastā.
Saņemts kolektīvais iesniegums no daudzdzīvokļu mājas Jaunaglonā, Rušonas ielā 5
iedzīvotājiem (11.06.2010., Nr.2091) par katlu mājas celtniecību.
V.Krimans uzskata, ka jāizvērtē situācija. Būvvaldei jādod atzinums.
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piekrist katlu mājas celtniecībai uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0263, Jaunaglonā, Rušonas ielā 5, Aglonas
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.
12.14. Par A.Sadovskas iesniegumu.
Saņemts A.Sadovskas iesniegums (16.06.2010., Nr.2111) par izpērkamas zemes vērtības
samazināšanu.
Pamatojoties uz 22.09.2008. MK noteikumiem Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem,
izpērkot (pērkot)lauku apvidu zemi”,
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Samazināt Alīdai Sadovskai, personas kods 310364-12157, samaksas apmēru
izpērkamajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0389 par 40%,
sakarā ar zemes lietošanu un darba stāžu lauksaimniecībā.
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.
12.15. Par SIA Empetrum iesniegumu.
Saņemts SIA Empetrum pilnvarotās personas J.Freiberga iesniegums (18.05.2010., Nr.1034)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Debatēs piedalās A.Streļčs, I.Reščenko, A.Kluss.
Atkārtoti izskatot, 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,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1
(V.Krimans); atturas - nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Jeļenai Koroļikai, personas kods
140483-10911, piederošo nekustamo īpašumu „Ajuts” 81,9 ha kopplatībā, Aglonas
novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 4 zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
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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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.16. Par VZD vēstuli.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aināru Streļču par Aglonas novada pašvaldības pilnvaroto personu, kura
pārstāvēs pašvaldību izveidotajā Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13. § Par zivju nozveju.
(ziņo: A.Bartuša)
13.1. Par lēmumu precizēšanu.
Pamatojoties uz Vitālija Vasiļjeva, personas kods 240284-12100 iesniegumu (kancelejā
reģistrēts 01.06.2010., Nr. 2025) precizēt Aglonas novada domes pieņemto lēmumu
28.04.2010.gada sēdē protokols Nr.10.§ punktu 10.7 un izteikt šādā redakcijā:
„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 murdu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, 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 vienu zivju murdu ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu. „
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2. Par V.Leonovičas iesniegumu.
Izskatot Vijas Leonovičas, personas kods 300978-12184, dzīves vieta – Cirišu ielā 2A-7,
Aglona, Aglonas novads (kancelejā reģistrēts 02.06.2010., Nr. 2039) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2010.gadam Užuņu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Viju Leonoviču, personas kods
300978-12184, dzīves vieta – Cirišu ielā 2A-7, Aglona, Aglonas novads, par zivju
nozveju Užuņu ezerā ar 30 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.3. Par A.Borisovas iesniegumu.
Izskatot Ariadnas Borisovas, personas kods 060748-80232, dzīves vieta – Raipoles 3-3,
Daugavpils (kancelejā reģistrēts 27.05.2010., Nr. 1082) par zivju nozveju pašpatēriņam
2010.gadā privātajā ezerā Plautiņi ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem
nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” un uz 15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu
privātajos ūdeņos”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut veikt maksu Ariadnai Borisovai, personas kods 060748-80232, dzīves vieta –
Raipoles 3-3, Daugavpils par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu pašpatēriņam
2010.gadam ar zivju tīklu 30 m Plautiņu ezerā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.4. Par E.Borisova iesniegumu.
Izskatot Jevgēnija Borisova, personas kods 190172-10224, dzīves vieta – Dīķu 33A-1,
Daugavpils (kancelejā reģistrēts 27.05.2010., Nr. 1083) par zivju nozveju pašpatēriņam
2010.gadā Plautiņu ezerā ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz
15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos
ūdeņos”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut veikt maksu Jevgēnijam Borisovam, personas kods 190172-10224, dzīves vieta –
Dīķu 33A-1, Daugavpils par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu pašpatēriņam
2010.gadam ar zivju tīklu 30 m Plautiņu ezerā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti V.Krimans un A.Girss iziet no sēžu zāles.
14. § Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(ziņo: I.Reščenko)
14.1. Par skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt transportu (3 autobusus) kolektīvu nogādāšanai uz X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Piešķirt līdzekļus līdz 150 Ls vienotas norādnes izgatavošanai kolektīviem.
3. Piešķirt līdzekļus līdz 50 Ls mediķa darba apmaksai.
4. Dziesmu un deju svētku laikā kolektīvus nodrošināt ar komendantu, darba
apmaksai piešķirt līdz 100 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti V.Krimans un A.Girss atgriežas sēžu zālē.
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14.2. Par „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikums”.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Svītrot „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas
nolikumā” 7.punktu, svītrot 3.punktā: „...sporta sacensībās, konkursos, projektos
un citos ārpusstundu pasākumos”.
2. Nodot „Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas
nolikumu” skolu direktoru padomei pārstrādāšanai. .
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par piedalīšanos projektā.
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piedalīties ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes ”Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ar Aglonas novada domes izstrādāto projektu
satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”, paredzot
pašvaldības līdzfinansējumu 15% apjomā no projekta attiecināmo izmaksu
summas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4. Par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās
daļas 7.punktu,
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Uzsākt Aglonas novada attīstības programmas izstrādi.
2. Nozīmēt atbildīgo par Aglonas novada attīstības programmas izstrādi Aglonas
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Inetu Valaini.
3. Izveidot Aglonas novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā
sastāvā:
Igors Reščenko – Aglonas novada domes priekšsēdētājs;
Antons Beķis – Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Zane Ločmele – Aglonas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists
Ingrīda Bernāne, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
4. Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas izstrādes darba grupu saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
5. Apstiprināt Aglonas novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un
izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
6. Paziņojumu par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
publicēt pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv un izdevumā „Aglonas novada vēstis”.
7. Lēmumu par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt
Latgales plānošanas reģionam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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14.5. Par J.Rutkas iesniegumu
Jānis Rutka lūdz atļaut iegādāties no Aglonas novada domes nolietotos velosipēdus (3 gab.)
par atlikušo vērtību 34,47 Ls. Velosipēdi iegādāti 2005.gadā.
Debatēs piedalās A.Bartuša, I.Soldāne.
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, A.Ruduks, A.Streļčs,
I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Jautājumu par velosipēdu atsavināšanu atlikt, izskatīt nākošajā domes sēdē.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.6. Par R.Bižānes iesniegumu
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, A.Ruduks, A.Streļčs, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus Ls 50 apmērā pensionāru balles- pasākuma rīkošanai Grāveru
kultūras namā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.7. Par konkursu „Par Aglonas novada ģerboņa skiču izveidi”
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Rīkot ideju konkursu Aglonas novada ģerboņa izveidošanai, paredzot balvas:
1.vietai- 30 Ls, 2.vietai- 20 Ls, 3.vietai- 10 Ls.
2. Apstiprināt ideju konkursa par Aglonas novada ģerboņa skiču izveidi nolikumu.
3. Izveidot vērtēšanas komisiju ideju konkursa par Aglonas novada ģerboņa skiču
izveidi pretendentu izvērtēšanai sekojošā sastāvā: novada domes deputāts Andris
Badūns, bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska, UAC vadītāja Ināra Gražule,
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele, vizuālās mākslas skolotāja Vija
Kovaļkova.
4. Izsludināt iepirkumu māksliniekiem par Aglonas novada ģerboņa izveidi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.8. Par PVD pārbaudes rezultātiem Aglonas novada skolu virtuvēs.
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, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 1 (V.Krimans), NOLEMJ:
1. Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasta izglītības iestāžu direktoriem iesniegt
Aglonas novada domei pieprasījumu līdz 01.07.2010. par nepieciešamo lietu
(līdzekļu, aprīkojuma vai inventāra) iegādi, lai novērstu PVD pārbaudēs
konstatētās neatbilstības skolu virtuvēs.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Badūns iziet no sēžu zāles.
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14.9. § Par iepirkumu rezultātiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
14.9.1. Pašvaldības pasūtījums „Tehnisko projektu izstrāde projekta Latlit-Trafic LII006 realizēšana”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija pašvaldības pasūtījumam „Tehnisko
projektu izstrāde projekta Latlit-Trafic LII-006 realizēšana” identifikācijas numurs
AND/2010/08/LII, par darbu veicēju izvēlas: SIA „Elektroserviss Preiļi”,
reģ.Nr.41503026750, juridiskā adrese – Dārzu iela 15, Preiļi, LV 5301.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Elektroserviss Preiļi”, reģ.Nr.41503026750, juridiskā adrese –
Dārzu iela 15, Preiļi, LV 5301, pasūtījuma „Tehnisko projektu izstrāde projekta LatlitTrafic LII-006 realizēšana”, identifikācijas Nr. AND/2010/08/LII, veikšanai par
piedāvājuma cenu Ls 3245.00 (bez PVN 21%), kopējā līguma summa Ls 3926.45.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.10. Par biedrības „Dorbs i zineiba” un UAC vadītājas I.Gražules iesniegumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt ar līdzfinansējumu Ls 659 apmērā biedrības „Dorbs i zineiba” izstrādāto
projektu „Biedrības materiāltehniskās bāzes pilnveide un informatīvās infrastruktūras
izveide Aglonas pagastā” ES ELFLA 413.pasākumam „ Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” 5.rīcībā „ Atbalsts kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai” tā apstiprināšanas gadījumā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.11. Par UAC vadītājas I.Gražules un V.Tumova iesniegumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt 2.pasaules kara muzeja biedrības „Valķīra” „Leader” Eiropas
atbalsta projektu ar līdzfinansējumu 10% apmērā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.12. Par Foļvarkas vecticībnieku draudzes iesniegumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Foļvarkas vecticībnieku draudzes ieceri veikt remontu Foļvarkas lūgšanu
namam, sakarā ar gatavošanos 100 gadu jubilejai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.13. Par deputātu iesniegumu.
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Deputāti V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags izvirza sekojošu lēmuma projektu:
1. Ar 2010.gada 5.jūliju grozīt Aglonas novada domes štatu sarakstus, paredzot štata vienībai
„Aglonas sporta organizators” 1 (vienu) pilnu likmi ar mēnešalgu 210 Ls.
Debatēs piedalās V.Krimans
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, V.Krimans, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Ar 2010.gada 5.jūliju grozīt Aglonas novada domes štatu sarakstus, paredzot štata
vienībai „Aglonas sporta organizators” 1 (vienu) pilnu likmi ar mēnešalgu 210 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:30
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ Sk.MEŽINIECE

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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