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 21.jūlijā

Nr.17

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Aivars Kluss, Vadims
Krimans (līdz plkst.17:00), Didzis Vanags, Andris Girss, Ingūna Barkeviča, Ainārs Streļčs,
Jānis Rutka, Iveta Soldāne.
Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti: Anita Anna Bartuša (atvaļinājumā), Antons Beķis
(atvaļinājumā), Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Aglonas kultūras centra vadītāja
I.Ukina, Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste V.Ondzule, būvvaldes vadītājs V.Viļums,
Sociālā dienesta vadītāja V.Pašķeviča, Aglonas bazilikas lietu pārvaldnieks V.Kokorišs.
Piedalās: iedzīvotāji – L.Līmane, M.Klementjevs.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par „LATLIT TRAFFIC” projektu.
3. Par līgumiem:
3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.
3.2. Ar SIA „Eleonotra”.
3.3. Ar SIA „Wall Baltic”.
3.4. Ar SIA „Riveta”.
4. Par Aglonas novada bāriņtiesu.
5. Par iepirkumiem:
5.1. Par iepirkuma rezultātiem.
5.2. Par malkas iepirkumu.
6. Par projektiem:
6.1. Par KPFI finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības ēkās" II kārta.
6.2. Par ESF aktivitāti „ Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.
6.3. Par ESF aktivitāti „ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšanu”.
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7. Par sociāliem pabalstiem.
8. Par zemes jautājumiem.
9. Par zivju nozveju.
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
10.1. Par Informācijas drošības aģentūras piedāvājumu.
10.2. Par SAC „Aglona” (Jaunciema ielā 35, Aglonā) turpmāko darbību.
10.3. Par J.Keiča iesniegumu.
10.4. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu.
10.5. Par L.Grauzes un A.Mihailovas iesniegumiem.
10.6. Par S.Placinska iesniegumu.
10.7. Par LPDDA piedāvājumu.
10.8. Par licencēto makšķerēšanu Bērzgales un Užiņu ezeros.
10.9. Par brāļu kapu norādi.
10.10. Par SAC „Aglona” autotransportu.
10.11. Par pasākumu „ Ar veļikiem pa Aglonu”.
10.12. Par J.Rutkas iesniegumu.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:














Par atkritumu konteinera uzstādīšanu pie Gutas kapiem Kastuļinas pagastā.
Par zonas koeficienta noteikšanu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai
Aglonas novadā.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanu.
Par Aglonas bazilikas iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2311).
Par Kastuļinas pagasta iedzīvotāju iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2301).
Par projektu realizācijas gaitu.
Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu.
Par SIA „Aglonas maize” informatīvo vēstuli.
Par SIA „Metrum” iesniegumu (pie 8.punkta par zemes jautājumiem).
Par saistošajiem noteikumiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtībai Aglonas novadā (pie 8.punkta par zemes jautājumiem).
Par deleģējuma līguma noslēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
uzturēšanai Aglonas novadā (pie 8.punkta par zemes jautājumiem).
Par izcenojuma apstiprināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
izsniegšanai Aglonas novadā (pie 8.punkta par zemes jautājumiem).
Par E.Kasāna iesniegumu (pie 8.punkta par zemes jautājumiem).

Deputāti balso kopumā par sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par „LATLIT TRAFFIC” projektu.
3. Par līgumiem:
3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.
3.2. Ar SIA „Eleonotra”.
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3.3. Ar SIA „Wall Baltic”.
3.4. Ar SIA „Riveta”.
4. Par Aglonas novada bāriņtiesu.
5. Par iepirkumiem:
5.1. Par iepirkuma rezultātiem.
5.2. Par malkas iepirkumu.
6. Par projektiem:
6.1. Par KPFI finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības ēkās" II kārta.
6.2. Par ESF aktivitāti „ Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem”.
6.3. Par ESF aktivitāti „ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšanu”.
7. Par sociāliem pabalstiem.
8. Par zemes jautājumiem.
9. Par zivju nozveju.
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
10.1. Par Informācijas drošības aģentūras piedāvājumu.
10.2. Par SAC „Aglona” (Jaunciema ielā 35, Aglonā) turpmāko darbību.
10.3. Par J.Keiča iesniegumu.
10.4. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu.
10.5. Par L.Grauzes un A.Mihailovas iesniegumiem.
10.6. Par S.Placinska iesniegumu.
10.7. Par LPDDA piedāvājumu.
10.8. Par licencēto makšķerēšanu Bērzgales un Užiņu ezeros.
10.9. Par brāļu kapu norādi.
10.10. Par SAC „Aglona” autotransportu.
10.11. Par pasākumu „ Ar veļikiem pa Aglonu”.
10.12. Par J.Rutkas iesniegumu.
11. Par atkritumu konteinera uzstādīšanu pie Gutas kapiem Kastuļinas pagastā.
12. Par zonas koeficienta noteikšanu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai
Aglonas novadā.
13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanu.
14. Par Aglonas bazilikas iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2311).
15. Par Kastuļinas pagasta iedzīvotāju iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2301).
16. Par projektu realizācijas gaitu.
17. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu.
18. Par SIA „Aglonas maize” informatīvo vēstuli.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti uz struktūrvienību
vadītāji, sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus
neskatīt pēc kārtas.
14.§
Par Aglonas bazilikas iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2311).
Ziņo V.Kokorišs: „Aglonas bazilikas draudze ir izstrādājusi projektu līdzekļu piesaistīšanai no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”
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ietvaros Aglonas bazilikas klostera ēkas renovācijai. Projekta kopējās izmaksas ir
Ls2 627 916,86. Atsaucoties uz LR likuma „Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”
6.panta 4.punktu, lūdzam Aglonas novada domi izsniegt izziņu, ka projekta apstiprināšanas
gadījumā Aglonas novada dome piešķirs līdzfinansējumu projektam Ls 1 313 958,43 apmērā
(līdzfinansējums 50% apmērā).”
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Girss, A.Badūns, J.Rutka, I.Barkeviča.
A.Badūns piedāvā sekojošu lēmumprojektu:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas bazilikas draudzes iesniegumu.
2. Aicināt Aglonas bazilikas draudzi iesniegt šo jautājumu detalizētāk ar projekta
aktivitātēm un iesniegt izskatīšanai komitejās.
3. Sagatavot atbalsta vēstuli projektam „Aglonas bazilikas klostera ēkas renovācija” ar
lūgumu valdībai piešķirt finansējumu.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Aglonas bazilikas draudzes iesniegumu.
2. Aicināt Aglonas bazilikas draudzi iesniegt šo jautājumu detalizētāk ar projekta
aktivitātēm un iesniegt izskatīšanai komitejās.
3. Sagatavot atbalsta vēstuli projektam „Aglonas bazilikas klostera ēkas renovācija”
ar lūgumu valdībai piešķirt finansējumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nav izpildīts domes lēmums par PVD pārbaudes rezultātiem
Aglonas novada skolu virtuvēs.”
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Girss,
A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 17.06.2010.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.§
Par „LATLIT TRAFFIC” projektu.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt 28.05.2009.gada aizņēmuma Nr. A2/1/09/18 dzēšanu („LATLIT Traffic”
projekts) 26719,25 EUR apmērā un 18778,40 LVL apmērā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par līgumiem:
3.1. Ar AS „Sadales tīkli”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: A.Badūns, J.Rutka.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar AS „Sadales tīkls” , reģ. Nr.40003857687, par pieslēguma ierīkošanu
pēc adreses Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. Līguma summa Ls
1201.37+PVN 21% Ls 252.29, kopā Ls 1453.66 (Viens tūkstotis četri simti piecdesmit
trīs lati 66 santīmi).
2. Slēgt līgumu ar AS „Sadales tīkls” , reģ. Nr.40003857687, par pieslēguma ierīkošanu
pēc adreses Cirīša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. Līguma summa Ls
2747.68+PVN 21% ls 577.01, kopā Ls 3324.69 (Trīs tūkstoši trīs simti divdesmit četri
lati 69 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2. Ar SIA „Eleonotra”.
(Ziņo: V.Grigulis)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Streļčs.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uzskata, ka ir vajadzīga Zemesgrāmata, lai iznomātu ezeru.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un Aglonas novada
domes Noteikumiem Nr.1 „ Aglonas novada pašvaldības zemju nomas noteikumi” (apstiprināti
28.10.2009.g.ar grozījumiem 26.05.2010.g.),
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Eleonotra”, reģ. Nr.40103277646, par zemes gabala zem
Terehovas ezera nomu uz 5 gadiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.
3.3. Ar SIA „Wall Baltic”.
(Ziņo: V.Ondzule)
Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Badūns, J.Rutka.
Skaidrojumus sniedz būvvaldes vadītājs V.Viļums.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „20.augustā jābūt visam gatavam.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt papildus vienošanos ar SIA „Wall Baltic” par līguma termiņa
pagarinājumu līdz 20.08.2010.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsojis „pret”, jo dome nav paredzējusi alternatīvas sankcijas par
termiņa pagarinājumu.”
3.4. Ar SIA „Riveta”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans A.Streļčs, A.Badūns, A.Girss, J.Rutka.
Deputāts A.Badūns atstāj sēžu zāli.
Skaidrojumus sniedz būvvaldes vadītājs V.Viļums.
Deputāts A.Badūns atgriežas sēžu zālē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt papildus vienošanos ar SIA „Riveta” par līguma termiņa pagarinājumu līdz
01.10.2010.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.§
Par sociāliem pabalstiem:
(Ziņo: V.Pašķeviča)
7.1. Par Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Aglonas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai” un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi
Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturtās un piektās daļas

1.1. Papildināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” ar punktu:
2.1.7. pabalsts personām, kuras saņem GMI un visi apgādājamie ir
nepilngadīgi Ls 90.00 (vienreiz gadā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par sociālajām garantijām bērniem bāreņiem.
Izskatot Annas Bogdanovas, deklarētā dzīves vieta s.Starodvorje, Aglonas pag., Aglonas nov.,
12.07.2010. iesniegumu (Nr.1-14/116) ar lūgumu sniegt sociālo palīdzību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienestā esošo informāciju un pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
6.sadaļas 27.p. un 30.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Annai Bogdanovai, p.k.240792-12184, sasniedzot pilngadību, pabalstu
divu sociālo nodrošinājumu apmērā Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi)
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
2. Piešķirt Annai Bogdanovai, p.k.240792-12184, sasniedzot pilngadību, pabalstu Ls
175.00 (viens simts septiņdesmit pieci lati 00 santīmi) sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Izskatot Alekseja Teidoņa, deklarētā dzīves vieta s.Raginski, Grāveru pag., Aglonas nov.,
28.06.2010 iesniegumu ar lūgumu sniegt sociālo palīdzību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienestā esošo informāciju un pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
6.sadaļas 27.p. un 30.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Aleksejam Teidonim, p.k.200692-10515, sasniedzot pilngadību, pabalstu
divu sociālo nodrošinājumu apmērā Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi)
patstāvīgas dzīves uzsākšanai. (Pārskaitīt uz kontu LV74LHZB5600183055001).
2. Piešķirt Aleksejam Teidonim, p.k.200692-10515, sasniedzot pilngadību, pabalstu
Ls 175.00 (viens simts septiņdesmit pieci lati 00 santīmi) sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei. (Pārskaitīt uz kontu LV74LHZB5600183055001).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 6.sadaļas 31.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Olgai Namsonei, p.k.221086-12111, pabalstu ikmēneša izdevumiem Ls
90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi) apmērā par jūnija un jūlija mēnesi kopā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 6.sadaļas 31.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Germanam Bondarevam, p.k.050292-12406, pabalstu ikmēneša
izdevumiem Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi) apmērā par jūnija un jūlija
mēnesi kopā. (Pārskaitīt uz konta Nr.LKB banka LV72UBAL3600R19254001).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 6.sadaļas 31.p.,

Aglonas novada domes 21.07.2010. sēdes protokols Nr.17

-8-

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Irinai Kauškalei, p.k.010590-12407, pabalstu ikmēneša izdevumiem Ls
90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi) apmērā par jūnija un jūlija mēnesi kopā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.3. Par sociālo dzīvokli.
Izskatot Feodosijas Tarvides iesniegumu, kura ir aizbildne Annai Bogdanovai, bez vecāku
gādības palikušam bērnam. Anna Bogdanova ir pirmās grupas invalīde, kura sasniedzot
pilngadību vēlas saņemt sev pienākošos dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 23.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Annai Bogdanovai, p.k.240792-12184, dzīvojamo platību Sociālajā mājā
Kastuļinas pagastā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par materiālo pabalstu.
Izskatot Svetlanas Ivanovas iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt materiālo pabalstu sakarā ar
dzīvokļa remontu, kurš atrodas pēc adreses: A.Broka ielā 4 dz.7, Aglonā. Svetlanai Ivanovai
šis dzīvoklis ir privatizēts. Aglonas novada saistošajos noteikumos nav paredzēta materiālā
palīdzība dzīvokļu remontam. Svetlanas Ivanovas ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss
no 16.jūnija līdz 30.novembrim 2010.gadam.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atteikt Svetlanai Ivanovai, p.k.010959-12162, piešķirt materiālo pabalstu.
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.
7.5. Par materiālā pabalsta piešķiršanu.
Izskatot Pētera Vasiļjeva, dzīvo s.Prusaki, Šķeltovas pag., Aglonas nov., iesniegumu, kurā tiek
lūgts piešķirt materiālo pabalstu, sakarā ar atgriešanos no brīvības atņemšanas vietas.
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Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā” 2.7.p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Pēterim Vasiļjevam, p.k.060875-12188, materiālo pabalstu Ls 20.00
(divdesmit lati 00 santīmi) apmērā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.6. Par V.Japiņas uzturēšanos Krāslavas slimnīcas sociālajās gultās.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Krāslavas slimnīcu” par Veronikas Japiņas uzturēšanos Krāslavas
slimnīcas sociālajās gultās.

Deputāti balso par augstākminēto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 4 (A.Badūns, A.Girss, A.Kluss,
A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (I.Reščenko, I.Barkeviča, D.Vanags, I.Soldāne,
J.Rutka), lēmums netika pieņemts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.17:00
16.§
Par projektu realizācijas gaitu:
16.1. Projekta „Aglonas saieta nama rekonstrukcijas un apkārtnes
labiekārtošana” realizācijas rezultāti un projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” realizācijas gaita.
Projekta vadītāja I.Ukina sniedz īsu pārskatu par projekta „Aglonas saieta nama rekonstrukcijas
un apkārtnes labiekārtošana” realizācijas rezultātiem.
Projekta vadītāja I.Barkeviča sniedz īsu pārskatu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” realizācijas gaitu.
Debatēs piedalās: A.Kluss, D.Vanags, J.Rutka, A.Badūns.
Deputāts A.Girss atstāj sēžu zāli.
Deputāts A.Girss atgriežas sēžu zālē.
Deputāts A.Badūns atstāj sēžu zāli.
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Girss,
A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai projekta vadītājas Ināras Ukinas un projekta vadītājas Ingūnas
Barkevičas atskaiti.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par Aglonas novada bāriņtiesu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu un Bāriņtiesu
likuma 9.panta pirmo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Liliju Melderi, personas kods 020758-12150, par Aglonas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par iepirkumiem:
(Ziņo: I.Barkeviča)
5.1. Par iepirkuma rezultātiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu komisijas rezultātus pašvaldības pasūtījumam
„Aglonas – Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
papildus aktivitāte – logu iznešana siltinājuma zonā”, identifikācijas
Nr.AND/2010/10/KPFI”, iepirkuma komisija par darbu veicēju izvēlas SIA „Riveta”,
reģ. Nr.40003436836, juridiskā adrese – Kastrānes iela 1/2, Rīga, LV-1039, sakarā ar to,
ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu „Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.”
2. Slēgt līgumu ar SIA „Riveta”, reģ. Nr.40003436836, juridiskā adrese – Kastrānes iela
1/2, Rīga, LV-1039, pasūtījuma „Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana” papildus aktivitāte – logu iznešana siltinājuma zonā”, identifikācijas
Nr.AND/2010/10/KPFI, veikšanai par piedāvājuma cenu Ls 24230,97 (bez PVN 21%),
kopējā līguma summa Ls 29319,47.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.2. Par malkas iepirkumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai izsludināt malkas iepirkumu Aglonas novada iestādēm un
struktūrvienībām.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada domes 21.07.2010. sēdes protokols Nr.17

- 11 -

6.§
Par projektiem:
6.1. Par KPFI finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības ēkās" II kārta.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Deputāts A.Badūns atgriežas sēžu zālē.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Piedalīties KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības ēkās" II kārta.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Par ESF aktivitāti „ Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Deputāts A.Streļčs atgriežas sēžu zālē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem.”
2. Ar 01.08.2010.g. izveidot štata vienības – teritorijas attīstības plānotājs un sociālais
darbinieks ģimenēm ar bērniem.
3. Izveidot komisiju pretendentu atlasei uz amatiem – teritorijas attīstības plānotājs un
sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem.
4. Izstrādāt konkursa nolikumu par pretendentu atlasi uz teritorijas attīstības
plānotāja amatu un sociālā darbinieka ģimenēm ar bērniem amatu.
5. Rīkot konkursu uz teritorijas attīstības plānotāja amatu un sociālā darbinieka
ģimenēm ar bērniem amatu.
6. Apstiprināt par projekta vadītāju Inetu Valaini un grāmatvedi Gaļinu Pilāni.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3. Par ESF aktivitāti „ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšanu”.
(Ziņo: I.Valaine)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piedalīties ESF aktivitātē „ Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšanu”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Streļčs)
8.1. Par M.Grigorjevas iesniegumu.
Saņemts M.Grigorjevas iesniegums (21.06.2010., Nr.2132) par pašvaldības pirmpirkuma
tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Nikolajam Matvejevam,
personas kods 191265-12424, piederošo nekustamo īpašumu „Puķītes” 4,6 ha
kopplatībā, kadastra Nr.6072 005 0151, Aglonas novada Kastuļinas pagastā,
sastāvošu no 1 zemes gabala, par labu Marijai Grigorjevai, personas kods
080243-12401, dzīvojoša Priežmalē, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā.
Pirkuma līguma summa 441,00 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.
8.2. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.2-04-L/929.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (18.06.2010., Nr.2129) par platību
precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar veiktajām blakus pieguļošo zemes vienību uzmērīšanām, precizēt platības
sekojošām zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām:
Administratīvā
Zemes vienības kadastra
Precizētā platība,
teritorija
apzīmējums
ha
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Grāveru pagasts
Kastuļinas pagasts
Kastuļinas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts
Šķeltovas pagasts

6058 002 0288
6058 005 0119
6058 005 3022
6058 006 0412
6072 001 0293
6072 008 0190
6094 002 3156
6094 003 0170
6094 003 0286
6094 003 0287
6094 004 0250
6094 004 3298
6094 004 3309
6094 004 3320
6094 005 3533

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.3. Par J.Spalvisa iesniegumu.
Saņemts J.Spalvisa iesniegums (21.06.2010., Nr.2138) par nekustamā īpašuma “Lauki”
Aglonas novada Šķeltovas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0082, atdalīšanai no
nekustamā īpašuma „Lauki”, Šķeltovas pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0082 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Violas”.
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.
8.4. Par A.Vasiļjeva iesniegumu.
Saņemts A.Vasiļjeva iesniegums (05.07.2010., Nr.2181) par nekustamā īpašuma Aglonas
novada Kastuļinas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1.

Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0166, atdalīšanai no
nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6072 007 0132, Kastuļinas pagastā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0166 noteikt platību 4,2 ha.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0166 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Vasiļu mājas” un adresi Vasiļu mājas, c.Ribački,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV 5685.
4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķi.
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.
8.5. Par O.Zukuļa iesniegumu.
Saņemts O.Zukuļa iesniegums (02.07.2010., Nr.2010) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un
2.punktu un MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Osvaldam Zukulim, personas kods 040558-12179, Aglonas
pagastā uz zemes gabalu 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0327.
2. Atļaut Osvaldam Zukulim, personas kods 040558-12179, slēgt zemes nomas līgumu
uz augstāk minēto zemes gabalu 2,3 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0327 piekrīt
pašvaldībai.
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.
8.6. Par O.Bogdānes iesniegumu.
Saņemts O.Bogdānes iesniegums (30.06.2010., Nr.2165) par noslēgtā pirmreizējās nomas
līguma laušanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atbilstoši Olgas Bogdānes, personas kods 041179-12424, personīgajam iesniegumam
lauzt noslēgto zemes pirmreizējās nomas līgumu starp Olgu Bogdāni un Šķeltovas
pagasta padomi uz pašvaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 6094 005 0179, 6094 005 0180, 6094 005 0181 un 6094 005 0246.
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.
8.7. Par J.Avdjuhinas iesniegumu.
Saņemts J.Avdjuhinas iesniegums (12.07.2010., Nr.2242) par pašvaldības zemes nomas
tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Jeļenai Avdjuhinai, personas kods 130262-11221, uz
pašvaldības zemes gabaliem Aglonas novada Šķeltovas pagastā 4,0 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumiem 6094 005 0179, 6094 005 0180, 6094 005 0181 un 6094 005
0246.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā ,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.8. Par A.Bernāna iesniegumu.
Saņemts A.Bernāna iesniegums (30.06.2010., Nr.2166) par nekustamā īpašuma “Ozoldārzs”
Aglonas pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0612, atdalīšanai no
nekustamā īpašuma „Ozoldārzs”, kadastra Nr.7642 004 0426, Aglonas pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0612 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Vadim”.
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.
8.9. Par L.Kottass iesniegumu.
Saņemts L.Kottas iesniegums (05.06.2010., Nr.3-13-33) par nekustamā īpašuma sadali.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, Lailai Kottai, personas kods 010969-13001, piederošā nekustamā īpašuma
„Pajumti” Aglonas novada Grāveru pagastā sadalei atsevišķos īpašumos.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra Nr.6058 001
0037 sadalei piecās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam pielikumam,
saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķi.
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.
8.10. Par A.Maļkeviča iesniegumu.
Saņemts A.Maļkeviča iesniegums (30.06.2010., Nr.2168) par atļaujas izsniegšanu koku un
krūmu ciršanai nemeža zemē.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
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1.

Atļaut īpašniekam Aleksandram Maļkevičam, personas kods 280570-12403, izzāģēt
kokus uz krūmus nemeža teritorijā un ūdenstilpju aizsargjoslās uz zemes vienībām ar
kadastra Nr.6072 004 0063, 6072 005 0242 un 6072 006 0025.
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.
8.11. Par F.Tarvites iesniegumu.
Saņemts F.Tarvites iesniegums (07.07.2010., Nr.2208) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1.Piešķirt nomas tiesības Feodosijai Tarvitei, personas kods 180549-12167, uz daļu no
pašvaldības zemes gabala Aglonas novada Aglonas pagastā 3,7 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0175.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
3. Sakarā ar nomnieces Jevdokijas Haritonovas nāvi, lauzt agrāk noslēgto pirmreizējās
nomas tiesību līgumu uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 7642 005 0076 s. Starodvorje
Aglonas pagastā 1,2 ha platībā.
4. Precizēt platību zemes gabalam ar kadastra Nr. 7642 005 0076 no 1,2 ha uz 0,9 ha.
5. Piešķirt nomas tiesības Feodosijai Tarvitei, personas kods 180549-12167, (mirušās
J.Haritonovas meita) uz pašvaldības zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 0,9
ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0076.
6. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
7. 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.
8.12. Par J.Artjomova iesniegumu.
Saņemts J.Artjomova iesniegums (07.07.2010., Nr.2210) par nekustamā īpašuma “Vālodzītes” Aglonas
novada Grāveru pagastā sadalīšanu.

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

2.

Grozīt Aglonas novada domes 17.06.2010. lēmumu Nr.12.12. un izteikt lēmumu šādā
redakcijā:
- Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0175, atdalīšanai no nekustamā
īpašuma „Vālodzītes”, kadastra Nr. 6058 002 0175, Grāveru pagastā.
- Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0175 piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Buciņi”.
- Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes
lietošanas mērķi.
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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8. 13. Par Lattelecom iesniegumu.
Saņemts Lattelecom iesniegums (02.06.2010., Nr.2042) par nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu.
Pamatojoties uz likuma „Par Nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 2. daļas 3.1. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli SIA Lattelecom piederošo radio releja
stacijas ēku, kadastra apzīmējums 7642 004 0004 003 Aglonā, Somersetas ielā 39.
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.
8. 14. Par Karaļa Kalna Fonda iesniegumu.
Saņemts Karaļa Kalna Fonda pilnvarotās personas J.Stupāna iesniegums (07.07.2010.,
Nr.2215) par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu Karaļa Kalna Fondam, reģistrācijas
Nr.40008129043, piederošajam īpašumam „Vistiņas” Aglonas pagastā, kadastra Nr.
7642 004 0294 uz „Karaļa Kalns”.
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.
8.15. Par I.Kurtišas iesniegumu.
Saņemts I.Kurtišas iesniegums (18.06.2010., Nr.2124) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar konstatētajām nepilnībām, lauzt 25.03.2009. noslēgto zemes nomas līgumu ar
Inesi Kurtišu, personas kods 310766-12401, uz pašvaldības zemes gabalu ar kadastra
Nr.6094 006 0241 Škeltovas pagastā.
2. Precizēt platību zemes gabalam ar kadastra Nr.6094 006 0241 atbilstoši robežām
kadastra kartē no 3,1 ha uz 2,3 ha.
3. Piešķirt nomas tiesības Inesei Kurtišai, personas kods 310766-12401, uz pašvaldības
zemes gabalu Šķeltovas pagastā 2,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006
0241.
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4. Piešķirt nomas tiesības Inesei Kurtišai, personas kods 310766-12401, uz pašvaldības
zemes gabalu Šķeltovas pagastā 3,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006
3227.
5. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
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.
8. 16. Par G.Stoļerova iesniegumu.
Saņemts pilnvarotās personas G.Stoļerova iesniegums (12.07.2010., Nr.2240) par nekustamā
īpašuma sadali.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Piekrist, Arvīdam Lukjanovičam, personas kods 240870-12406, piederošā nekustamā
īpašuma „Mežrozes” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei atsevišķos īpašumos.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0011 sadalei 7 (septiņās) atsevišķās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0012 sadalei 5 (piecās) atsevišķās zemes vienībās atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
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.
8.17. Par SIA Empetrum iesniegumu.
Saņemts SIA Empetrum pilnvarotās personas J.Freiberga iesniegums (07.07.2010., Nr.2220)
par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Jura Blaževiča, personas kods
210663-12107, piederošo nekustamo īpašumu „Mežāre” 7,6 ha kopplatībā, Aglonas
novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7642
006 0053, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, juridiskā adrese „Brāļi”,
Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma līguma summa 800,00
LVL.
2. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA Latgales zemes, reģ. Nr.
41503050288, piederošo nekustamo īpašumu „Pumpuri” 7,5 ha kopplatībā, Aglonas
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novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6072 006 0051, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, juridiskā adrese
„Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma līguma summa 3
500,00 LVL.
3. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA Latgales zemes, reģ. Nr.
41503050288, piederošo nekustamo īpašumu „Ziemeļi” 22,5 ha kopplatībā, Aglonas
novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6072 006 0035, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, juridiskā adrese
„Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma līguma summa 5
500,00 LVL.
4. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA AM finances, reģ. Nr.
51503047171, piederošo nekustamo īpašumu „Mežauziņi” 3,8 ha kopplatībā,
Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6072 003 0138, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379,
juridiskā adrese „Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma
līguma summa 3 000,00 LVL.
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.
8.18. Par ZS Sapnis iesniegumu.
Saņemts ZS Sapnis īpašnieka P.Bārtuļa iesniegums (12.07.2010., Nr.2269) par pašvaldības
pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1.

2.

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Olgai Locei, personas kods
240253-12438, piederošo nekustamo īpašumu „Ilzas iela 8” 0,0689 ha kopplatībā,
Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6072 005 0273, un 1 ēkas par labu ZS Sapnis, reģ. Nr. 45901001222,
juridiskā adrese Ļaksi, Skaistas pagastā, Krāslavas novadā. Pirkuma līguma summa
2 000,00 LVL.
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.
8.19. Par I.Sasina iesniegumu.
Saņemts I.Sasina iesniegums (13.07.2010., Nr.2270) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Leonīdam Murašovam, personas
kods 161059-12839, un Raisai Vorkulei, personas kods 080364-12813, piederošo
nekustamo īpašumu „Ūbeļu mājas” 3,8292 ha kopplatībā, kadastra Nr.6072 007 0089,
Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 2 zemes gabaliem, dzīvojamās mājas
un 2 palīgēkām par labu Igoram Sasinam, personas kods 201077-10618, dzīvojoša
Priežmalē, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā. Pirkuma līguma summa 3 000,00 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.
8.20. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes strīdu komisijas iesniegumu Nr.2-16-L/997.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes strīdu komisijas iesniegums (12.07.2010.,
Nr.2268) par saimniecības „Avenītes” robežu precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt robežas Jefima Baranova saimniecības „Avenītes” Aglonas novada Grāveru
pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0285.
2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0285.
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.
8.21. Par ZS Gurķīši iesniegumu.
Saņemts ZS Gurķīši īpašnieka V.Boka iesniegums (14.07.2010., Nr.2274) par pašvaldības
zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības ZS Gurķši, reģistrācijas Nr.41501023181, uz daļu no
pašvaldības zemes gabala Aglonas novada Aglonas pagastā 3,6 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0175.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.22. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunaglonā Rušonas ielā 7 Aglonas pagastā.
Saņemts kolektīvais iesniegums no daudzdzīvokļu mājas Jaunaglonā, Rušonas ielā 7
iedzīvotājiem (14.07.2010., Nr.2278) par katlu mājas celtniecību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist katlu mājas celtniecībai uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0264, Jaunaglonā, Rušonas ielā 7, 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.
8.23. SIA Metrum iesniegums.
Saņemts SIA Metrum iesniegums (14.07.2010., Nr.2278) par platību precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Sakarā ar veikto kadastrālo uzmērīšanu, precizēt platību uz 21,11 ha, pašvaldībai
piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0491, 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.
8.24. Par saistošajiem noteikumiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtībai Aglonas novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Aglonas novadā”
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aglonas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6.pantu
un 13.panta 6., 7. un 8. daļu.

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aglonas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par
aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un
zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
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2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un

pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Aglonas novada
pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas
apstiprināta ar pašvaldības lēmumu.

3. Aglonas novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā

licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā
izpilduzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn,
*dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem
jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti
digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā
juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības

izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie
uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Aglonas novada pašvaldības
institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu
topogrāfisko informāciju.

6. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas

inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai
izpildshēmā. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei par samaksu

pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību
reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes
ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.

8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi.
Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.25. Par deleģējuma līguma noslēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
uzturēšanai Aglonas novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Mērniecības Datu Centrs”, reģistrācijas Nr.
40003831048, par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un
izmantošanu Aglonas novadā.
Deleģējuma līgums Nr__________________
Par Aglonas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības
vajadzībām
2010.gada ___.jūlijā
SIA „Mērniecības Datu Centrs”, reģ.Nr.40003831048, juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV –
1005, tālr.67496833, turpmāk saukta „MDC”, tās valdes priekšsēdētāja Kaspara Kojaloviča personā, kas darbojas uz
statūtu pamata, no vienas puses un
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Aglonas novada dome, reģ.Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV - 5304, tās
domes priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kas darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā „PAŠVALDĪBA”,
no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti „PUSES”,
ievērojot:
1) Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītajā daļā un Pārejas noteikumu 6.punktā noteikto,
2) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantā noteikto,
noslēdz šo Deleģējuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets un mērķis
1.1. Pamatojoties uz PAŠVALDĪBAS 2010.gada ___.__________ saistošajiem noteikumiem Nr.___________
„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aglonas novadā”, PUSES vienojas slēgt šo līgumu un
sadarboties Aglonas novada PAŠVALDĪBAS administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās
kartes, tai skaitā ielu un ceļu sarkano līniju (turpmāk tekstā Digitālā Karte), uzturēšanā un aktualizēšanā
PAŠVALDĪBAS vajadzībām.
1.2. MDC apņemas patstāvīgi nodrošināt visu tehnisko procesu par MDC līdzekļiem punktā 1.1. minēto
uzdevumu veikšanai.
1.3. Līguma mērķis ir regulāri, operatīvi un bez maksas nodrošināt PAŠVALDĪBU ar aktualizētu Digitālo
Karti, tādā apjomā, kādā tā ir nepieciešama PAŠVALDĪBAI likumdošanā noteikto funkciju izpildei.

2.

PUŠU pienākumi un tiesības
2.1. DOMES pienākumi:
2.1.1. Divu nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža nodrošināt MDC ar nepieciešamiem izejas datiem
un materiāliem (M1:500 topogrāfiskajiem, kadastra, ortofoto, detālplānojumu, zemes ierīcības
projektu, inženierkomunikāciju izpilddokumentāciju u.c.), kas ir PAŠVALDĪBAS rīcībā.
2.1.2. Pieprasīt PAŠVALDĪBAS administratīvajā teritorijā, lai visa veida celtniecības un rekonstrukcijas
projekta dokumentācijai tiktu pievienota apstiprināta aktuāla topogrāfiskā plāna kopija.
2.1.3. Neapstiprināt projektu dokumentāciju, kurā izmantoti inženierizpētes materiāli, un nepieļaut visa
veida būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, ja informācija par veiktajiem darbiem nav iesniegta
MDC, saņemot par to apliecinājumu, ka informācija ir ievadīta attiecīgajā Digitālajā Kartē.
2.1.4. Uzdot PAŠVALDĪBAS datorsistēmas lietotājam par pamanītajām Digitālās Kartes kļūdām
nekavējoties informēt MDC atbildīgo darbinieku.
2.2. PAŠVALDĪBAS tiesības:
2.2.1. Netraucēti izmantot PAŠVALDĪBAS darbam nepieciešamo informāciju un Digitālo Karti šī līguma
ietvaros.
2.2.2. Uz PAŠVALDĪBAS rīcībā nonākušās informācijas pamata, veidot savas pastāvīgās, informatīvas
datu bāzes.
2.3. MDC pienākumi:
2.3.1. Uzturēt Aglonas novada administratīvajā teritorijā Digitālo Karti.
2.3.2. Reģistrēt mērniecībā licencēto un sertificēto komersantu iesniegtos inženiertopogrāfiskos materiālus,
apliecinot tos ar noteikta parauga elektroniskās reģistrācijas numuru (pielikums Nr.1), par iesniegtās
informācijas ievadi Aglonas novada administratīvās teritorijas inženiertopogrāfiskajā Digitālajā
Kartē.
2.3.3. Koordinēt ielu un ceļu sarkano līniju datu projektēšanas, saskaņošanas darbus, kā arī to izpildi
Aglonas novada administratīvajā teritorijā un nodrošināt minēto Datu ievadīšanu attiecīgajā
Digitālajā Kartē, veicot to uzskaiti.
2.3.4. Koordinēt visus inženierizpētes darbus un to izpildi Aglonas novada administratīvajā teritorijā, kā arī
nodrošināt minēto Datu ievadīšanu attiecīgajā Digitālajā Kartē, veicot to uzskaiti.
2.3.5. Noformēt un nosūtīt MDC klientiem Inženiertīklu pārskata shēmas, kas izmantojamas tikai reklāmas
objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo
inženiertīklu izbūvei.
2.3.6. Pastāvīgi aktualizēt Aglonas novada administratīvās teritorijas Digitālo Karti un regulāri, vienu reizi
diennaktī, automātiski autorizējoties atjaunot uz PAŠVALDĪBAS servera.
2.3.7. Pastāvīgi aktualizēt Aglonas novada administratīvās teritorijas Digitālo Karti un regulāri, vienu reizi
nedēļā, laika periodā no piektdienas līdz svētdienai, nodot Valsts Zemes dienestam failus, kuros
izdarītas izmaiņas, novietojot tos uz Valsts Zemes dienesta FTP servera.
2.3.8. Sagatavot FTP servera lietotāja identifikācijas rekvizītus un vienas kalendārās nedēļas laikā no šī
līguma noslēgšanas brīža nodot tos PAŠVALDĪBAS pilnvarotajam pārstāvim aizzīmogotā aploksnē,
par to sastādot atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu.
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2.3.9. 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža reģistrēt MDC uzturētajā datu bāzē uz līguma
slēgšanas brīdi PAŠVALDĪBAS rīcībā esošo inženiertopogrāfisko digitālo informāciju
(topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, zemes ierīcības projektus, detālplānojumus).
2.3.10. Nekavējoties ziņot PAŠVALDĪBAI par visām konstatētajām neatbilstībām.
2.4. MDC tiesības:
2.4.1. Pārstāvēt PAŠVALDĪBU attiecībās ar inženierizpētes darbu izpildītājiem un inženierkomunikāciju
ekspluatējošām organizācijām, kārtojot un ievadot Digitālajā Kartē inženiertopogrāfisko informāciju
– izsniedzot attiecīgu reģistrācijas numuru iesniegtajiem un izsniegtajiem datiem.
2.4.2. Lietot tā rīcībā esošo Aglonas novada administratīvās teritorijas inženiertopogrāfisko informāciju.
2.4.3. Saņemt samaksu par līguma 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. punktā minēto darbību no personām, kuras
iesniedz MDC 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. punktā minētos inženiertopogrāfiskos materiālus, pēc
izcenojumiem, kuri ir saskaņoti ar DOMI.
2.4.4. Ja reģistrēšanai iesniegtā digitālā informācija neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas
reglamentē mērniecības darbu veikšanu, MDC ir tiesības tos nereģistrēt un atgriezt iesniedzējam.
3.

Līguma darbības termiņš
3.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
3.2. PUSES ir tiesīgas vienpusēji lauzt līgumu, ja:
3.2.1. kādai no PUSĒM nav pieņemama otras PUSES rīcība un divu mēnešu laikā nav panākta vienošanās
par domstarpību novēršanu;
3.2.2. mainās PUSES juridiskais statuss, un PUSĒM turpinot saistību izpildi, līgums būtu pretrunā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2.3. par šī līguma vienpusēju laušanu PUSEI jāpaziņo otrai PUSEI rakstiski divas kalendārās nedēļas
iepriekš.
3.3. Līguma izbeigšanas gadījumā MDC divu kalendāro nedēļu laikā pēc līguma izbeigšanās ar nodošanas –
pieņemšanas aktu nodod PAŠVALDĪBAI visus uzkrātos inženierģeodēziskos datus par PAŠVALDĪBAS
teritoriju.

4.

Nepārvarama vara
4.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi
apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kari, streiki u.c. no PUSĒM neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts
varas vai augstākstāvošo institūciju lēmumi vai rīcība, kas nepieļauj līguma noteikumu izpildi, ja šie
apstākļi ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un kuru iestāšanos neviena no PUSĒM neparedzēja un
nevarēja paredzēt.
4.2. Ja 4.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad PUSĒM ir tiesības vienpusēji pārtraukt
šo līgumu.

5.

Strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpējo pārrunu
ceļā.
5.2. Strīdi un domstarpības par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā divu kalendāro mēnešu laikā, tiks
skatīti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.

6.

Citi nosacījumi
6.1. Līgums ir publisks.
6.2. Vienošanās, kas tiks slēgtas starp PUSĒM līguma darbības nodrošināšanai, kļūst par neatņemamu šī līguma
sastāvdaļu.
6.3. PUSES apņemas sadarboties Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē PAŠVALDĪBAS
inženierģeodēziskās datu bāzes uzturēšanai un pilnveidošanai.

7.

Līguma grozīšana
7.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski un PUŠU
parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Jebkuras PUŠU saistības, kas jebkādā mērā ierobežo šī līguma nosacījumu izpildi ir pārskatāmas un
grozāmas atbilstoši šī līguma būtībai.

8.

Citi noteikumi
8.1. PUSES apņemas informēt viena otru par juridiskā statusa, nosaukuma, adreses un citu rekvizītu maiņu 10
(desmit) darba dienu laikā.
8.2. PUŠU juridiskā statusa maiņas gadījumā to tiesību pārņēmēji darbojas saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
8.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trijām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz 1
(vienas) lapas, katrai PUSEI pa vienam eksemplāram.
8.4. Visiem šī līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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9.

Pušu rekvizīti
Aglonas novada dome
Vienotais reģ. Nr. 90000065754
Adrese: Somersetas iela 34, Aglona,
Aglonas novads,
LV - 5304
Banka: AS SEB banka
kods: UNLALV2X,
konts Nr. LV47 UNLA 0026 0001 3012 2

„Mērniecības Datu Centrs” SIA
Vienotais reģ. Nr.40003831048
Juridiskā adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005
Banka: AS Swedbank,
Kods: HABALV22
Konts Nr. LV32HABA0551013336553

______________ /I.Reščenko/
Domes priekšsēdētājs

______________ /K.Kojalovičs/
Valdes priekšsēdētājs

z.v.

z.v.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.26. Par izcenojuma apstiprināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu
izsniegšanai Aglonas novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Mērniecības Datu Centrs” iesniegto pakalpojumu izcenojumu augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanai un izmantošanai Aglonas
novadā sekojošā redakcijā:
1.
Pakalpojumu izcenojumi pielietojami pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi, un piemērojami
apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.
Izcenojumi
N.p.k.
Pakalpojums
Izcenojumi
PVN** 21%
kopā ar PVN
1.
Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu
datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un
nosūtīšanu pašvaldībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes
komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;
Ls11,00
Ls2,31
Ls13,31
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens
Ls13,00
Ls2,73
Ls15,73
objekts;
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens
Ls17,00
Ls3,57
Ls20,57
objekts;
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet
Ls4,00
Ls0,84
Ls4,84
ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu.
2.
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē,
reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;
Ls4,00
Ls0,84
Ls4,84
trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;
Ls7,00
Ls1,47
Ls8,47
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem
100 m, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu
Ls2,00
Ls0,42
Ls2,42
objektu.
3.
Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.
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4.
5.

6.

7.

8.

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē
viens objekts.
Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un
nosūtīšanu pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts).
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama
tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu
pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo
ha.
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano
līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk
minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.
Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu
un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.

Ls8,00

Ls1,68

Ls9,68

Ls8,50

Ls1,79

Ls10,29

Ls21,00

Ls4,41

Ls25,41

Ls4,50

Ls0,95

Ls5,45

Ls2,00

Ls0,42

Ls2,42

Ls2,00
Ls0,05

Ls0,42
Ls0,01

Ls2,42
Ls0,06

2.
Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenojumiem tiek piemērota 50% atlaide. Šo darbu izpildītājam
sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.
* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.27. Par E.Kasāna iesniegumu.
Saņemts E.Kasāna iesniegums (21.07.2010., reģ. Nr.2317) par koku ciršanu Aglonas ciematā.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.717 no 29.08.2006. „Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Edgaram Kasānam nozāģēt 1 nokaltušu koku Aglonas ciemata teritorijā
īpašumā „Saukanti” kadastra Nr.7642 004 0099.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par zivju nozveju.
(Ziņo: I.Reščenko)
Izskatot Ivana Kazakeviča, p.k.091064-12427, dzīves vieta – Kastuļinas pag., Aglonas
novads (kancelejā reģistrēts 29.06.2010., reģ. Nr.2161) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas
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līgumu 2010.gadam Koškinu 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 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010.gadam ar Ivanu Kazakeviču, p.k.091064-12427,
dzīves vieta – Kastuļinas pag., Aglonas novads, par zivju nozveju Koškinu ezerā ar
30 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
(Ziņo: I.Reščenko)
10.1. Par Informācijas drošības aģentūras piedāvājumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Informācijas Drošības Aģentūru”, reģ. Nr.40103197942,
par personas datu apstrādes auditu Aglonas novada iestādēm un struktūrvienībām.
Līguma summa Ls 600.00 (seši simti lati 00 santīmi) bez PVN.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par SAC „Aglona” (Jaunciema ielā 35, Aglonā) turpmāko darbību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pārvietot pacientus no SAC „Aglona”, Jaunciema ielas 35, Aglona uz SAC
„Aglona”, Salenieki, Aglonas pagasts.
2. Risināt jautājumu par Sociālā atbalsta centra izveidi Jaunciema ielā 35, Aglonā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.3. Par J.Keiča iesniegumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikt Jānim Keičam finansiālo atbalstu dzejoļu krājuma izdošanai.
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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10.4. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (D.Vanags); atturas – 2 (J.Rutka, I.Soldāne),
NOLEMJ:
1. Piekrist Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumam 2010.gadam.
Summa par televīzijas sniegtajiem pakalpojumiem ir 121.00 LVL (viens simts
divdesmit viens lati 00 santīmi, PVN 21% iekļauts) mēnesī.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.5. Par L.Grauzes un A.Mihailovas iesniegumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt ceļa izdevumus par kopējo summu Ls 85,20 (astoņdesmit pieci lati un 20
santīmi) par 2010.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnešiem
Aglonas bazilikas kora skolas pedagoģei A.Mihailovai maršrutā Preiļi-Aglona-Preiļi,
ņemot vērā Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes saskaņojumu.
Līdzekļi no vecāku līdzdalības maksas.
2. Apmaksāt ceļa izdevumus par kopējo summu Ls 73,70 (septiņdesmit trīs lati un 70
santīmi) par 2010.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnešiem
Aglonas bazilikas kora skolas pedagoģei L.Grauzei maršrutā Preiļi-Aglona-Preiļi,
ņemot vērā Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes saskaņojumu.
Līdzekļi no vecāku līdzdalības maksas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.6. Par S.Placinska iesniegumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt dalības maksu un piešķirt transportu no 20.jūlija līdz 27.augustam
(spēļu dienas otrdienas, ceturtdienas) Aglonas novada futbola komandai
rīkotajā Preiļu pilsētas futbola čempionātā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.7. Par LPDDA piedāvājumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atteikt Latvijas pašvaldību darba devēju asociācijai (LPDDA) gada līdzdalības
maksājumu 2010.gadā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.8. Par licencēto makšķerēšanu Bērzgales un Užiņu ezeros.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt darbu pie licenzētās makšķerēšanas ieviešanas un inspektora amata
izveidošanas Aglonas novadā, sākot ar 2011.gadu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.9. Par brāļu kapu norādi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Uzlikt jaunas norādes brāļu kapiem Aglonas pagastā, Kastuļinas pagastā un Grāveru
pagastā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.10. Par SAC „Aglona” autotransportu.
Izskatot SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumu (14.07.2010., reģ. Nr.2276),
kurā viņa lūdz atļauju nodot metāllūžņos SAC „Aglona” piederošās automašīnas: UAZ-3962-01
un Ņiva VAZ-2121, kuras atrodas saimniecības telpās Jaunciema ielā 35, sakarā ar to, ka minētie
pamatlīdzekļi jau vairākus gadus netiek lietoti, tie ir nolietoti finanšu uzskaitē un jau vairākus
gadus nav veiktas tehniskās apskates.
Deputāte I.Barkeviča atstāj sēžu zāli.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome nolemj:
1. Aglonas novada mehāniķim Staņislavam Valainim izvērtēt SAC „Aglona” piederošo automašīnu
UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121 tehnisko stāvokli, iesniegt domei savus priekšlikumus par
transporta līdzekļu turpmākajām izmantošanas iespējām.

Deputāte I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē.
Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Kluss, I.Barkeviča.
Deputāts A.Badūns piedāvā sekojošu lēmumprojektu:
1. Veikt eksperta novērtējumu automašīnām UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121.
2. Norakstīt automašīnas UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121, ja eksperta slēdziens
būs pozitīvs.
3. Nodot automašīnas UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121 metāllūžņos.
Deputāti balso par A.Badūna lēmumprojektu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Veikt eksperta novērtējumu automašīnām UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121.
2. Norakstīt automašīnas UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121, ja būs atbilstošs
eksperta slēdziens.
3. Nodot automašīnas UAZ-3962-01 un Ņiva VAZ-2121 metāllūžņos.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.11. Par pasākumu „ Ar veļikiem pa Aglonu”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt pasākumu „Ar veļikiem pa Aglonu 2010”, kurš notiks no 25.-27.augustam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.12. 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.Streļčs, I.Barkeviča, D.Vanags, A.Girss, A.Badūns.
Deputāta A.Badūna priekšlikums ir neveikt velosipēdu atsavināšanu.
Deputāta D.Vanaga priekšlikums ir veikt velosipēdu atsavināšanu.
Balso par deputāta D.Vanaga priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 2 (D.Vanags, I.Soldāne); pret – 4
(I.Reščenko, A.Badūns, A.Streļčs, A.Girss); atturas – 2 (I.Barkeviča, A.Kluss), lēmums netika
pieņemts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
11.§
Par atkritumu konteinera uzstādīšanu pie Gutas kapiem Kastuļinas pagastā.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Uzstādīt vienu atkritumu konteineru pie Gutas kapiem Kastuļinas pagastā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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12.§
Par zonas koeficienta noteikšanu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai
Aglonas novadā.
(Ziņo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz 30.05.2006. MK noteikumiem Nr.438 „Noteikumi par maksu, ko
pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai pirms Eiropas Parlamenta
vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldības vēlēšanām Aglonas novada teritorijā
noteikt šādu zonas koeficientu: visā Aglonas novada teritorijā – koeficients 10.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanu.
(Ziņo: I.Barkeviča)
I.Barkeviča informē deputātus, ka apdrošināšanas firma piedāvā novada domei apdrošināt savas
būves (īpašumus).
Deputāti vienojas lūgt apdrošināšanas firmai iesniegt savus izcenojumus.
15.§
Par Kastuļinas pagasta iedzīvotāju iesniegumu (20.07.2010., reģ. Nr.2301).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Kastuļinas iedzīvotāju iesniegums (20.07.2010., reģ. Nr.2301), kuru bērni apmeklē
Dagdas vidusskolu un Dagdas arodskolu, lūdz rast iespēju nodrošināt pašvaldības transportu līdz
Dagdai un atpakaļ bērnu dzīvesvietā.
Debatēs piedalās: A.Girss, I.Soldāne, A.Badūns.
Deputāti vienojas novirzīt iesnieguma izskatīšanu uz Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju.
17.§
Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atļaut Šķeltovas pagasta pārvaldei iegādāties dāvanu kartes par summu Ls 90.00
(deviņdesmit lati 00 santīmi), lai sveiktu Šķeltovas pagasta pilngadniekus
Jaunatnes svētkos 24.07.2010. Šķeltovas Tautas namā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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18.§
Par SIA „Aglonas maize” informatīvo vēstuli.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sēdes vadītājs I.Reščenko informē, ka ir saņemta informatīva vēstule no SIA „Aglonas
maize”, kurā teikts, ka sakarā ar Maizes muzeja 5.gadadienu SIA „Aglonas maize” teritorijā
2010.gada 24.jūlijā tiek rīkots 2.Latgales amatnieku gadatirgus.
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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