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 SĒDES   PROTOKOLS

Aglonas novadā    

2010.gada 28.septembrī                                                                                                            Nr.24

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns, Aivars  
                   Kluss, Vadims Krimans, Didzis Vanags (no plkst. 14:10), Andris Girss (līdz  
                   plkst.18:05), Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča (līdz plkst.15:05), Ainārs Streļčs, 
                   Jānis Rutka, Andris Ruduks.
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (atrodas darbā).
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,  
                                        Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers, Būvvaldes vadītājs V.Viļums,  
                                        Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine.   
Sēdē piedalās – Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
                           Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijas plānošanas  
                           un ekspertīzes daļas vadītāja I.Muskare,
                           iedzīvotāja M.Cakule.                           

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

       1.   Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Komunālā dienesta vadītāja atskaite par padarīto darbu.
3. Aglonas novada būvvaldes atskaite par uzsāktajiem un pabeigtajiem būvdarbiem.
 4.  Par Aglonas novada domes štatu sarakstiem.
5. Par konkursa rezultātiem uz interešu izglītības koordinatora amatu.
 6.   Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” vadītāja apstiprināšanu.
 7.   Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja apstiprināšanu.
8.   Par dotāciju izglītības iestādēm.
9.   Par skolu interešu izglītības programmām.

       10. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aglonas novada izglītības iestādēs.
11. Par UAC iesniegumu.
12. Par projektiem.
13. Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.
14. Par dzīvokļa Jaudzemu ielā 2-4, Aglona statusa noteikšanu.
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15. Par Ruskuļu ezera izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16.  Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem.
 17.  Par SIA „Eko Centrs” 2010.gada 6.septembra iesniegumu.
 18.  Par T.Vītolas 2010.gada 27.augusta iesniegumu.

       19.  Par atzinuma sniegšanu par sadarbību ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru.
       20.  Sociālie jautājumi.
       21.  Par zemes jautājumiem.
       22.  Par iepirkumiem:
               22.1. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm.
       23.  Par Aglonas novada autoceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu.
       24.  Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klašu apstiprināšanu ziemas sezonai.

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

• Par SIA „Riveta” iesniegumu.
• Par nekustamā īpašuma noņemšanu no SAC „Aglona” bilances  un pārņemšanu 

Aglonas novada domes bilancē.
• Par SAC „Aglona” darbiniekiem un budžeta projektu.
• Rāznas nacionālā parka administrācijas prezentācija.
• Par Aglonas novada Civilās aizsardzības objektu iezīmēšanu novada kartē.
• Deputātu V.Krimana un J.Rutka iesniegums (28.09.2010., reģ. Nr.2809).
• Par J.Tarvida iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
• Par G.Volkova iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
• Par A.Beķa iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
• Par M.Kondratjevas iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
• Par O.Vasiļonokas iesniegumu (pie 21.punkta par zemes jautājumiem).
• Par  iepirkumu  tehniskā  projekta  izstrādei  Mākslas  un  amatu  centram  (pie 

22.punkta par iepirkumiem).
• Par  iepirkumu  pašvaldības  pasūtījumam  „Aglonas  novada  ielu  un  autoceļu 

ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” (pie 22.punkta par iepirkumiem).

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, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

       1.   Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Komunālā dienesta vadītāja atskaite par padarīto darbu.
3. Aglonas novada būvvaldes atskaite par uzsāktajiem un pabeigtajiem būvdarbiem.
 4.  Par Aglonas novada domes štatu sarakstiem.
5. Par konkursa rezultātiem uz interešu izglītības koordinatora amatu.
 6.   Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” vadītāja apstiprināšanu.
 7.   Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja apstiprināšanu.
8.   Par dotāciju izglītības iestādēm.
9.   Par skolu interešu izglītības programmām.

       10. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aglonas novada izglītības iestādēs.
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11. Par UAC iesniegumu.
12. Par projektiem.
13. Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.
14. Par dzīvokļa Jaudzemu ielā 2-4, Aglona statusa noteikšanu.
15. Par Ruskuļu ezera izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16.  Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem.
 17.  Par SIA „Eko Centrs” 2010.gada 6.septembra iesniegumu.
 18.  Par T.Vītolas 2010.gada 27.augusta iesniegumu.

       19.  Par atzinuma sniegšanu par sadarbību ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru.
       20.  Sociālie jautājumi.
       21.  Par zemes jautājumiem.
       22.  Par iepirkumiem:
               22.1. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm.
               22.2. Par iepirkumu tehniskā projekta izstrādei Mākslas un amatu centram.
               22.3. Par iepirkumu pašvaldības pasūtījumam „Aglonas novada ielu un autoceļu  
                        ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” .
       23.  Par Aglonas novada autoceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu.
       24.  Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klašu apstiprināšanu ziemas  
              sezonai.
       25.  Par SIA „Riveta” iesniegumu.
       26.  Par nekustamā īpašuma noņemšanu no SAC „Aglona” bilances un pārņemšanu  
              Aglonas novada domes bilancē.

 27.  Par SAC „Aglona” darbiniekiem un budžeta projektu.
 28.  Rāznas nacionālā parka administrācijas prezentācija.
 29.  Par Aglonas novada Civilās aizsardzības objektu iezīmēšanu novada kartē.
 30.  Deputātu V.Krimana un J.Rutka iesniegums (28.09.2010., reģ. Nr.2809).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.14:10.

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

(Ziņo: I.Reščenko)

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.

Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada 
domes  priekšsēdētājs,  saskaņā  ar  Aglonas  novada  domes  saistošo  noteikumu  Nr.1.  „Aglonas 
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, 
J.Rutka), NOLEMJ:
 

1. Pieņemt  zināšanai  novada  domes  priekšsēdētāja  I.Reščenko  atskaiti  par 
iepriekš pieņemto lēmumu, laika posmā no 30.08.2010.g., izpildes gaitu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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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.

4.§
Par Aglonas novada domes štatu sarakstiem.

(Ziņo: V.Lielcepure)

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Beķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,

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

1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes administrācijas iestāžu,  
    struktūrvienību štatu sarakstos ar atalgojumiem (sākot ar 01.10.2010.) darbiniekiem:
         1.1. Aglonas novads – Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (pielikums  
                Nr. 6A)
         1.2. Aglonas vidusskola
         1.3. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde
         1.4. Aglonas bazilikas kora skola
         1.5. Grāveru pagasta pārvalde
         1.6. Šķeltovas pagasta pārvalde
         1.7. Kastuļinas pagasta pārvalde. (Pielikumā)

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5.§
Par konkursa rezultātiem uz interešu izglītības koordinatora amatu.

(Ziņo: A.Beķis)

Deputāts A.Beķis informē, ka notika konkurss uz Aglonas novada interešu izglītības koordinatora 
amatu. Uz konkursu bija pieteicies viens pretendents. Konkursa otrajā kārtā pretendentu vērtēšanas 
komisija pieņēma lēmumu atbalstīt Ilzes Grigules kandidatūru Aglonas novada interešu izglītības 
koordinatora amatam. Ir saņemta informācija, ka I.Grigule strādā 0,5 likmes Aglonas vidusskolā 
par bibliotekāri. Ir jāpieņem lēmums, vai I.Grigule var apvienot abus amatus.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko.
V.Krimans jautā, vai I.Grigule ir aicināta uz sēdi sniegt skaidrojumu.
Deputāti vienojas, ka ir jātiekas ar I.Griguli, lai noskaidrotu šo situāciju.

I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.

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

         1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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6.§
Par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” vadītāja apstiprināšanu.

 (Ziņo: I.Reščenko)
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Beķis, A.Ruduks.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu un I.Ukinas iesniegumu,

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

         1. Apstiprināt Ināru Ukinu par Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” vadītāju.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju "pret", jo Aglonas novada dome neievēro tiesiskuma 
un pašvaldības darbības atklātības principus, nepublicējot aktuālās vakances, nerīkojot konkursus 
uz vakantajām amata vietām, kā arī pārkāpjot darba likumu, kurā teikts, ka ikvienam ir tiesības uz 
darbu.” 

7.§
Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja apstiprināšanu.

 (Ziņo: I.Reščenko)

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

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

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);  atturas – 2 
(D.Vanags, A.Ruduks), NOLEMJ:
                                                        
  1. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri štata vienību Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra 

vadītāja 1 likme, atalgojums par pilnu likmi 450 Ls.
  2. Papildināt štatu sarakstu ar štata vienību „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra   
      vadītāja”.
  3. Apstiprināt Intu Reču par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju.
                 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāts J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju "pret", jo Aglonas novada dome neievēro tiesiskuma 
un pašvaldības darbības atklātības principus, nepublicējot aktuālās vakances, nerīkojot konkursus 
uz vakantajām amata vietām, kā arī pārkāpjot darba likumu, kurā teikts, ka ikvienam ir tiesības uz 
darbu, kā arī nav Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikuma un vadītāja amata apraksta.”

Deputāts V.Krimans pievienojas J.Rutka viedoklim.

8.§
Par dotāciju izglītības iestādēm.

 (Ziņo: A.Beķis)

Deputāts A.Kluss atstāj sēžu zāli.
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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.Ruduks,  A.Streļčs,  D.Vanags); pret –  nav;  atturas –  2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:

  1. Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas novada skolām vispārējās pamatizglītības un vispārējās  
      vidējās izglītības pedagogu darba samaksai 1 mēnesim bez soc. nod. 24.09%  
      2010./2011.māc.g. par periodu no 2010.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
 
Aglonas vidusskolai 9950 LVL
Grāveru pamatskolai  1320
Priežmalas pamatskolai 2667
Šķeltovas pamatskolai 2382

Kopā novadā 16319

t.sk.  apstiprināt mērķdotāciju Aglonas novada skolām direktoru, viņu vietnieku un atbalsta 
personāla ( bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksai 1 mēnesim bez 
soc. nod. 24.09% 2010./2011.māc.g. par periodu no 2010.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
 
Aglonas vidusskolai 1493 LVL
Grāveru pamatskolai    198
Priežmalas pamatskolai   400
Šķeltovas pamatskolai   357

Kopā novadā 2448

    2.  Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas novada skolām vispārējās pamatizglītības un vispārējās  
         vidējās izglītības pedagogu darba samaksai interešu izglītībai 1 mēnesim bez soc. nod.   
         24.09% 2010./2011.māc.g. par periodu no 2010.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
 
Aglonas vidusskolai 425 LVL
Grāveru pamatskolai    67
Priežmalas pamatskolai 128
Šķeltovas pamatskolai 115
Aglonas internātvidusskolai   292

Kopā novadā 1027

    3.  Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādei un skolām bērnu no 
         5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 1  
         mēnesim bez soc. nod. 24.09% 2010./2011.māc.g. par periodu no 2010.g. 1.septembra līdz  
         31.decembrim.
 
Aglonas PII  727 LVL
Grāveru pamatskolai   125
Priežmalas pamatskolai  276
Šķeltovas pamatskolai  226

Kopā novadā 1354
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   4.  Apstiprināt Aglonas novada  izglītības iestāžu vadītāju darba algas  2010./2011.māc.g. par  
        periodu no 2010.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
Izglītības iestādes 
nosaukums

Darba alga 
mēnesī

t.sk. 
mērķdotācija

pašvaldības 
finansējums

LR KM 
finansējums

Aglonas 
vidusskola

491.00 491.00

Grāveru 
pamatskola

272.57 197.57 75.00

Priežmalas 
pamatskola

400.07 400.07

Šķeltovas 
pamatskola

379.95 317.37 62.58

PII 447.00 447.00
Aglonas sporta 
skola

223.50 223.50

Aglonas bazilikas 
kora skola

447.00 447.00

Aglonas 
internātvidusskola

486.00 486.00

        5. Apstiprināt pedagogu tarifikācijas:

Aglonas vidusskolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija, interešu izgl.)                9693.31 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, direkt.d/a))          674.33 
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finansējums)  502.50

Grāveru pamatskolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)                  1319.57 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( pašvaldības finansējums)          390.78 
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, 5-6 g)              125.00
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finansējums, pirmssk.)        50.00
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( mērķdotācija, interešu izglītība)    66.81
- pedagogu tarifikācija Nr.6 ( privātais finansējums)    45.36

Priežmalas pamatskolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)                 2663.87 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, interešu izglītība)          128.00 
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finansējums) 276.53
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( mērķdotācija, 5-6 g) 275.91
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( pašvaldības finansējums, pirmssk.) 225.00
- pedagogu tarifikācija Nr.6 ( mērķdotācija, direktora d/a) 400.07

Šķeltovas pamatskolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)                 2381.90 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, interešu izglītība)          115.00 
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, 5-6 g) 225.93
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finansējums)             130.58
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Aglonas novada PII:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (pašvaldības finans., vadītāja)                447.00 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6 g.)                           727.00 
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finans., 5-6 g)                   293.25
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finans., pirmsskola)        1201.25

Aglonas sporta skolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (pašvaldības finansējums)                      573.61 LVL

Aglonas bazilikas kora skolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (valsts budžeta dotācija)                       1661.28 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( pašvaldības finansējums)                      731.65

Aglonas internātvidusskolai:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)                10234.66 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija)                                         439.87
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, direktora d/a)    561.15
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( mērķdotācija, interešu izglītība)    290.25
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( mērķdotācija) ar 13.09.2010            10054.16

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

22.§
Par iepirkumiem.

     (Ziņo: I.Barkeviča)

22.1. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm.

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

        1. Aglonas novada domes iepirkumu komisijai izsludināt iepirkumu pašvaldības  
            pasūtījumam „Pārtikas piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm 2011.gadā.”

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

      22.2. Par iepirkumu tehniskā projekta izstrādei Mākslas un amatu centram.

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

        1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam „Mākslas un amatu centra  
            Jaunaglonas ielā 11a, Aglonā tehniskā projekta izstrāde”.
 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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        22.3. Par iepirkumu pašvaldības pasūtījumam „Aglonas novada ielu un autoceļu  
                 ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” .

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

        1. Izsludināt iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
      ziemas sezonā ”:

           -autoceļa brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega, braucot paralēli ceļa asij.       
           -autoceļa attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi (sanesumi).
           -slīdamības likvidēšana uz novada ielām un autoceļiem.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāte I.Barkeviča atstāj sēžu zāli plkst.15:05.

9.§
Par skolu interešu izglītības programmām.

       (Ziņo: A.Beķis)

Deputāts A.Kluss atgriežas sēžu zālē.

Debatēs piedalās: D.Vanags.

D.Vanaga priekšlikums ir pieņemt zināšanai.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:
 
       1. Pieņemt zināšanai skolu interešu izglītības programmas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

28.§
Rāznas nacionālā parka administrācijas prezentācija.

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.

        Dabas  aizsardzības  pārvaldes  Rāznas  nacionālā  parka  administrācijas  plānošanas  un 
ekspertīzes  daļas vadītāja I.Muskare prezentē  ko pārrauga Dabas aizsardzības  pārvaldes Rāznas 
nacionālā  parka administrācija.  I.Muskare informē,  ka ar 2009.gada 1.jūniju Dabas aizsardzības 
pārvalde reorganizēta, apvienojot nacionālo parku un rezervātu administrācijas ar līdzšinējo Dabas 
aizsardzības  pārvaldi,  kas  līdz  tam  pārraudzīja  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas  bez 
administrācijām. Rāznas nacionālā parka administrācija ir Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālā 
struktūrvienība, kas pārrauga un apsaimnieko īpaši aizsargājamas teritorijas 17 novados, t.sk. arī 
Aglonas  novadu.  Rāznas  nacionālā  parka  administrācija  piedāvā  skolām  dabas  izglītojošās 
programmas un ekskursijas.
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      I.Muskare informē, ka Cirīša ezera dabas aizsardzības plānam 2008.gadā ir beidzies termiņš. 
I.Muskare jautā,  vai  Cirīša  ezera dabas aizsardzības  plāns tiks  pārstrādāts  no jauna vai  arī  tiks 
pagarināts.
Deputāti vienojas nedēļas laikā sniegt atbildi par Cirīša ezera dabas aizsardzības plānu.  

Deputāti vienojas pieņemt zināšanai I.Muskares sniegto prezentāciju.

3.§
Aglonas novada būvvaldes atskaite par uzsāktajiem un pabeigtajiem būvdarbiem.

     (Ziņo: V.Viļums)

        Aglonas novada būvvaldes vadītājs V.Viļums sniedz pārskatu par galvenajiem objektiem, 
kuriem tika izdotas būvatļaujas 2009. un 2010.gadā.

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags.

Deputāts V.Krimans jautā par Aglonas vidusskolas siltināšanu, logu iznešanu, kā arī jautā, kad tiks 
nodots ekspluatācijā ūdensvads?
V.Viļums skaidro, ka ūdensvada nodošana ekspluatācijā ir aizkavējusies, jo ir saņemts viens 
negatīvs atzinums no Latvijas valsts ceļu Preiļu nodaļas. Patreiz šis jautājums tiek risināts.

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

      1. Pieņemt zināšanai Aglonas novada būvvaldes vadītāja V.Viļuma atskaiti.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāts A.Ruduks atstāj sēžu zāli.

2.§
Komunālā dienesta vadītāja atskaite par padarīto darbu.

 (Ziņo: V.Dimpers)

       Komunālā dienesta vadītājs V.Dimpers sniedz pārskatu par darbiem, kas tika veikti laika 
periodā no š.g. maija mēneša,  kā arī  sniedz informāciju  par Aglonas novada domes iestāžu un 
struktūrvienību gatavību apkures sezonai.

Deputāts A.Ruduks atgriežas sēžu zālē.

Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Beķis, V.Krimans.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, 
J.Rutka ), NOLEMJ:
 
       1. Pieņemt zināšanai Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera atskaiti.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10.§
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Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aglonas novada izglītības iestādēs.
 (Ziņo: I.Reščenko)

Debatēs piedalās: A.Bartuša, A.Girss, V.Krimans, A.Badūns, V.Lielcepure.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Aglonas novada izglītības iestādēs 2010./2011. m.g.: 

Pakalpojuma
nosaukums

Aglonas 
NDA,
vidusskola

Aglonas 
NDA,
PII

Grāveru
PP

Kastuļinas
PP

Šķeltovas
PP

Aglonas 
internāt-
vidusskola

Ēdināšana novada
skolās un PII:
brokastis 0.25 0.25 0.10 0.15 0.30
pusdienas 0.55 0.55 0.30 0.25 0.30 0.50
pusdienas
(2.variants)

0.70

launags 0.17 0.30 0.20 0.10 0,15 0.30
vakariņas 0.30 0.40
salāti vai pica 0.30

 I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
 

11.§
Par UAC iesniegumu.

       (Ziņo: I.Reščenko)

Deputāts A.Streļčs atgriežas sēžu zālē.

Debatēs piedalās: J.Rutka.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, 
J.Rutka), NOLEMJ:

    1. Piedalīties Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  
        2.prioritātes – „Kopējie izaicinājumi” 2.2. sadaļā „Kultūras un vēsturiskā mantojuma  
        saglabāšana un vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana”, izmantojot atklāto projektu  
        konkursu ar projektu „Aglonas mākslas un amatniecības centra izveide”. Programmas  
        līdzfinansējuma likme ir 90%, nacionālais līdzfinansējums 10% (5% valsts un 5%  
        pašvaldības finansējums). Novada domes finansējums 18 000 EURO jeb 12 500 LVL.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.§
Par projektiem.

      (Ziņo: I.Valaine)
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Debatēs piedalās: V.Krimans. 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, 
J.Rutka), NOLEMJ:
     
    1. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar vienošanos Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/007/15  
        darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes  
        „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”  
        projektā „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā” projekta  
        vadītājas pienākumus veic Ineta Valaine, projekta grāmatvedes – Valentīna Lielcepure,  
        projekta asistente – Zane Ločmele.
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.§
Par līgumu ar Latvijas propāna gāzi.

 (Ziņo: V.Grigulis)

Sagatavotais lēmumprojekts:

    Aglonas novada dome NOLEMJ:
    1. Uzsākt līguma ar SIA „Latvijas propāna gāze”, reģ. Nr.40003493561, juridiskā adrese:  

           Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067, laušanas procedūru.

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Bartuša, A.Beķis, I.Reščenko.

I.Reščenko  priekšlikums  ir  noskaidrot  iespējas  par  līguma  laušanu  ar  SIA  „Latvijas  propāna 
gāze.”

V.Krimana  priekšlikums  ir  atlikt  jautājuma  izskatīšanu.  Jautājumu  izskatīt  Tautsaimniecības,  
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, pieaicinot SIA „Latvijas propāna gāze”  
pārstāvjus.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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

     1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par līguma laušanu ar SIA „Latvijas propāna gāze.”
     2. Jautājumu izskatīt Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  
          komitejas sēdē, pieaicinot SIA „Latvijas propāna gāze” pārstāvjus.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.§
Par dzīvokļa Jaudzemu ielā 2-4, Aglona statusa noteikšanu.

 (Ziņo: V.Grigulis)
     
        Deputāts A.Ruduks atstāj sēžu zāli.

                 Izskatot A.Jubeles iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 08.09.2010., reģ. Nr.2696) un Dz.Valaines 
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         Iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 08.09.2010., reģ. Nr.2697),

        Debatēs piedalās: A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, A.Beķis.
        Deputāts A.Ruduks atgriežas sēžu zālē.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, 
J.Rutka), NOLEMJ:
 
        1. Noteikt dzīvoklim Jaudzemu ielā 2-4, Aglonā, kopējā dzīvokļa statusu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.§
Par Ruskuļu ezera izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 (Ziņo: A.Streļčs)

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, V.Krimans, 
J.Rutka), NOLEMJ:
 

1. Apstiprināt Ruskuļu ezera izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu par nekustamo īpašumu „Ruskuļu ezers” ar  
    izsoles uzvarētāju Staņislavu Šmukstu. Līguma summa Ls 4700,-.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.§
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem.

 (Ziņo: A.Bartuša)

Pamatojoties uz „Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.pantu un ņemot vērā ZS
„Stivriņi”, ZS „Deņevo” un Zanes Stivriņas iesniegumus,

Debatēs piedalās: V.Krimans.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, D.Vanags); pret – 1 (V.Krimans);  atturas –1 
(J.Rutka), NOLEMJ:
 

      1. Izstrādāt Aglonas novada domes saistošos noteikumus par aizliegumu ģenētiski  
           modificēto kultūraugu audzēšanai Aglonas novada pašvaldības administratīvajā  
           teritorijā.
       2. Informēt sabiedrību un publicēt paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu  
           ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aglonas novada pašvaldības  
           administratīvajā teritorijā „Aglonas novada vēstīs” un Aglonas novada domes  
           mājas lapā, kā arī noteikt sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu  
           sniegšanas vietu un termiņu.
      3. Nosūtīt informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides ministrijai.
      4. Noteikt termiņu viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai 30 dienas no  
          paziņojuma publicēšanas dienas.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.§
Par SIA „Eko Centrs” 2010.gada 6.septembra iesniegumu.

 (Ziņo: A.Beķis)

          Izskatot SIA „Eko Centrs” iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 06.09.2010., reģ. Nr.2684), kurā 
tiek lūgts atļaut pārvietot veikalu no telpām Daugavpils ielā 12, Šķeltova uz telpām Daugavpils ielā 
11, Šķeltova.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss, A.Badūns, I.Reščenko.

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

     1. Lūgt SIA „Eko Centrs” iesniegt iesniegumu par telpu iznomāšanu Daugavpils ielā 11,     
         Šķeltovā.
     2. Pēc SIA „Eko Centrs” iesnieguma saņemšanas, noslēgt līgumu, atbilstoši „Aglonas  
         novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem.”

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

18.§
Par T.Vītolas 2010.gada 27.augusta iesniegumu.

 (Ziņo: A.Beķis)

       Izskatot T.Vītolas iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 27.08.2010., reģ. Nr.2592), kurā tiek lūgts 
uzstādīt  soliņus  Somersētas  un  Daugavpils  ielas  malās.  Vēlamās  soliņu  uzstādīšanas  vietas  – 
Daugavpils ielā pretī bibliotēkai un kalnā aiz mājas virs pirts pie ceriņu krūma, Somersētas ielā 
pretī veikalam „Jumis” zem koka un aiz Saules veikala pie bijušās mājas pamatu vietas.

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

           1. Uzdot Komunālā dienesta vadītājam Viktoram Dimperam un autoceļu  
               būvinženierim Aivaram Klusam sagatavot iespējamo izvietojamo solu skici un  
               tāmes aprēķinu.
                         

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

19.§
Par atzinuma sniegšanu par sadarbību ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru.

 (Ziņo: A.Beķis)

            Izskatot Rekrutēšanas un Jaunsardzes iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 16.09.2010., reģ. 
Nr.2740) par atzinuma sniegšanu par sadarbību ar Jaunsardzi,

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs,  D.Vanags, V.Krimans,  J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:
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        1. Uzaicināt Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru sniegt pārskatu par savu darbību.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
                                                                           20.§

Sociālie jautājumi
      (Ziņo: A.Ruduks)

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

  1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 284,88 (divi 
      simti astoņdesmit četri lati 88 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.§
Par zemes jautājumiem.

   (Ziņo: A.Streļčs)

            21.1.   Par M.Stadnikas iesniegumu.  

    Saņemts M.Stadnikas iesniegums (16.08.2010., Nr.3-13/40) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Marijai Stadņikai, personas 
kods, piederošo nekustamo īpašumu „Cielaviņas” 6,1 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.6058 002 0163, Aglonas novada Grāveru pagastā, sastāvošu no 2 zemes 
gabaliem, par labu Oksanai Stadņikai, personas kods, dzīv. Pirkuma līguma 
summa 2000,00 LVL. 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

        21.2.   Par SIA Labais mežs iesniegumu.  

    Saņemts SIA Labais mežs pilnvarotās personas V.Vinogradova iesniegums (29.07.2010.,  
Nr.2384) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Ivanam Bronko, personas kods, 
piederošo nekustamo īpašumu „Bronki” 20,8 ha kopplatībā, Aglonas novada 
Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 2 zemes gabaliem, kadastra Nr. 6072 005 0007, par 
labu SIA Labais mežs, reģ. Nr. 44103035685, juridiskā adrese Akadēmijas ielā 2-30, 
Jelgava. Pirkuma līguma summa 17 000,00 LVL.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

               21.3.   Par SIA Belwood iesniegumu.  

    Saņemts SIA Belwood pilnvarotās personas J.Geduša iesniegums (26.08.2010., Nr.2581) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Josifam Spalvim, personas 
kods, piederošo nekustamo īpašumu „Lauki” 3,70 ha kopplatībā, Aglonas novada 
Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala, kadastra Nr. 6094 005 0082, par 
labu SIA Belwood, reģ. Nr. 44103017603, juridiskā adrese Dārzciema ielā 60-219, 
Rīgā. Pirkuma līguma summa 5 200,00 LVL.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

               21.4.   Par SIA Saules Līcis iesniegumu.  

    Saņemts SIA Saules Līcis valdes locekļa M.Voščinska iesniegums (09.08.2010., Nr.2449) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Ingam Krieviņam, personas kods, 
piederošiem nekustamiem īpašumiem:

- „Zaļesjes” 12,5 ha kopplatībā, Aglonas novada Grāveru pagastā, sastāvošu no 2 zemes 
gabaliem ar kadastra Nr. 6058 006 0044, pirkuma līguma summa 12 000,00 LVL,
- „Aivari” 3,4 ha kopplatībā, Aglonas novada Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 1 zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0118, pirkuma līguma summa 5000,00 LVL,
- „Aveņi” 1,7 ha kopplatībā, Aglonas novada Grāveru pagastā, sastāvošu no 1 zemes 
gabala ar kadastra Nr. 6058 005 0147, pirkuma līguma summa 1 500,00 LVL,

      par labu SIA Saules Līcis, reģ. Nr. 41503039083, juridiskā adrese : Trijādības ielā 4, Rīgā. 
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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.
                 21.5  .   Par zvērināta notāra I.Šermukšņa  iesniegumu.  

    Saņemts zvērināta notāra I.Šermukšņa  iesniegums (09.08.2010., Nr.2448) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz SIA JB & VM Nekustamie 
Īpašumi, reģ. Nr. 55403013211, piederošo nekustamo īpašumu „Budkāni” 7,7 ha 
kopplatībā, Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 6072 003 0084, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, 
juridiskā adrese „Brāļi”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma 
līguma summa 14 375,00 LVL. 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

                  21.6. Par S.Jelisejevas iesniegumu.

   Saņemts S. Jelisejevas (04.08.2010., Nr.2433) par nekustamā īpašuma “Bangas” Aglonas 
novada Kastuļinas pagastā sadalīšanu.

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

1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0022, atdalīšanai no 
nekustamā īpašuma „Bangas”, Kastuļinas pagastā.

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0022 piešķirt jaunu 
nekustamā īpašuma nosaukumu „Meža pļaviņas”.

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.

                   21.7. Par R.Pastuhovska iesniegumu.

    Saņemts R.Pastuhovska  iesniegums (16.08.2010., Nr.2515) par pašvaldības zemes nomas 
tiesību piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nomas tiesības Raitim Pastuhovskim, personas kods, uz pašvaldības zemes 
gabalu Aglonas novada Šķeltovas pagastā 3,6 ha kopplatībā ar kadastra 
apzīmējumiem 6094 005 3356. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimnieciskā darbība.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

                     21.8. Par SIA ĢEO OK iesniegumu.

Saņemts SIA ĢEO OK iesniegums (28.09.2009. Nr.486.) par zemes ierīcības projekta  
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
12.punktu,

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

        1. Apstiprināt SIA „ĢEO OK” izstrādāto zemes ierīcības projektu Šķeltovas pagasta  
            nekustamajam īpašumam „Darbnīcas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 005 
            3367.
       2. Jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai 0.2410 ha platībā piešķirt jaunu   
            nekustamā īpašuma nosaukumu „Svari” un jaunu adresi Svari, c. Šķeltova, Šķeltovas  
            pagasts, Aglonas novads, LV 5653.
      3. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0.2410 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
           mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
      4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  
          Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  
          dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

       21.9. Par A.Šumska iesniegumu.

    Saņemts A.Šumska  iesniegums (01.09.2010., Nr.2619) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nomas tiesības Aleksandram Šumskim uz pašvaldības zemes gabalu 
Kastuļinas pagastā 0,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0118.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimnieciskā darbība.
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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.
                           21.10. Par V.Kokinas iesniegumu.
 
   Saņemts V.Kokinas  iesniegums (31.08.2010., Nr.2616) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Aglonas pagastā.

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

1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Kokinai, personas kods, uz daļu no pašvaldības 
zemes gabala „Mazdārziņi” Aglonas pagastā 0,21 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.

                           21.11.   Par I.Razvadovska iesniegumu.  
  
  Saņemts I.Razvadovska iesniegums (07.09.2010., Nr.2690) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Vitālijam Bicānam, personas kods 
    , piederošo nekustamo īpašumu „Bicāni” 8,21 ha kopplatībā, kadastra   
    Nr.6072 007 0121, Aglonas novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala,  
    par labu Ivaram Razvadovskim, personas kods 280776-12414, deklarētā dzīvesvieta  
    Dagdas novads Andrupenes pagasts, c. Rogaļi, Kārniņi. 

 Pirkuma līguma summa 8 000,00 LVL. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  
    Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  
    dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

                             21.12.   Par Č.Peipiņa iesniegumu  .
  
  Saņemts Č.Peipiņa iesniegums (16.09.2010., Nr.2732) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 18.punktu,
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Česlavam Peipiņam, 
personas kods, piederošo nekustamo īpašumu „Biosi” 10,3 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.6094 005 0115, Aglonas novada Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 3 zemes gabaliem, 
dzīvojamās mājas un sešām palīgceltnēm, par labu Pāvelam Šaiteram, personas kods, 
deklarētā dzīvesvieta –. 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.
                          
                 21.13.   Par I.Boželko iesniegumu.  
  
  Saņemts I.Boželko iesniegums (16.09.2010., Nr.2733) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Nataļjai Ivanovai, personas 
kods, piederošo nekustamo īpašumu „Ivanovi” 3,18 ha kopplatībā, kadastra Nr.6094 
005 0194, Aglonas novada Šķeltovas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala, par labu 
Irinai Boželko, personas kods, deklarētā dzīvesvieta –. 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.

                              21.14. Par SIA Metrum iesniegumu.

Saņemts SIA Metrum  iesniegums (06.09.2009. Nr.2674.) par zemes ierīcības projekta  
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
12.punktu,

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:
    
     1. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta  
          nekustamajam īpašumam „Rīts”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6094 005 0068.
      2. Jaunizveidotajai zemes vienībai 16,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas  
          mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
      3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  
          Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  
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          dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
                        21.15.   Par G.Stoļerova iesniegumu.  
 
     Saņemts G.Stoļerova iesniegums (15.09.2010., Nr.2731) 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atļaut koku un krūmu ciršanu nemeža teritorijā un ūdenstilpju aizsargjoslās uz 
zemes vienībām ar kadastra Nr.6072 001 0011 un 6072 001 0012 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.

                             21.16. Par A.Laipnieka iesniegumu.
  
    Saņemts A.Laipnieka iesniegums (09.09.2010., Nr.2710) par nekustamā īpašuma “Juljānu 
kalns” un „Katejanu dārzs” Aglonas novada Šķeltovas pagastā apvienošanu.

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

   1. Piekrist nekustamā īpašuma „Katejanu dārzs”, kadastra Nr. 6094 003 0048,  
       pievienošanai nekustamajam īpašumam „Juljānu kalns”, Šķeltovas pagastā.

2. Pievienojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048 piešķirt jaunu  
    nekustamā īpašuma nosaukumu „Juljānu kalns”.

         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.

                          21.17. Par V.Dimpera iesniegumu.

    Saņemts V.Dimpera  iesniegums (08.09.2010., Nr.2691) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Aglonas pagastā.

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt  nomas tiesības  Viktoram Dimperam, personas  kods,  uz  pašvaldības 
zemes gabalu Aglonas novada Aglonas pagastā 0,2 ha kopplatībā ar kadastra 
apzīmējumiem 7642 004 0582. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimnieciskā darbība.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.18.  Par J.Kokoriša iesniegumu.
    
       Saņemts J.Kokoriša  iesniegums (06.09.2010., Nr.2667) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu,

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

1. Piešķirt nomas tiesības vienādās domājamās daļās uz apbūvēto pašvaldībai 
piekrītošo zemes gabalu Kastuļinas pagasta Priežmales ciemā „Garāžas” 0,1 ha 
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0261 sekojošiem ēku īpašniekiem 
vai apsaimniekotājiem Jānis Kokorišs, personas kods,

      Vjačeslavs Pokšāns, personas kods,
      Zinaīda Ostrovska, personas kods,
      Valentīna Jelinska, personas kods,
      Alfons Leitāns, personas kods,
      Viktors Kitajevs, personas kods,
      Savelijs Nikitins, personas kods,
      Stanislava Ratnieka, personas kods,
      Ēriks Stivriņš, personas kods,
      Irina Artjomova, personas kods.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes 

kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – personīgo 
palīgēku uzturēšana.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.19. Par L.Čepcovas iesniegumu.

    Saņemts L.Čepcovas  iesniegums (16.09.2010., Nr.2738) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas  pabeigšanas  likums”  25.panta  1.daļas  3.punktu,  2.daļu,  likuma  „Par  valsts  un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”  3.panta  5.daļas  1.  un 
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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, 
       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Izbeigt lietošanas tiesības Vasilijam Jefremovam, personas kods, Aglonas pagasta 
Jaunaglonā uz zemes gabalu 1,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0063 
un uz zemes gabalu 0,2417 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0288. 

2. Noteikt, ka apbūvētie zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 7642 001 0063 un 7642 
001 0288 piekrīt pašvaldībai.

3. Atļaut mantiniecei Larisai Čepcovai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes 
nomas līgumu uz augstāk minēto zemi 1,3217 ha kopplatībā uz 10 gadiem.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

                              21.20. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.

Sakarā ar konstatēto neatbilstību zemes reformas pabeigšanai nodoto zemju sarakstā,

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

1. Precizēt kļūdaini noteikto zemes lietošanas mērķi zemes reformas pabeigšanai 
nodotajai zemes vienībai Šķeltovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 3166 
no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

      21.21. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala platības precizēšanu.
    
     Sakarā ar konstatētajām nepilnībām veicot nomas līgumu uzskaiti pašvaldībai piekrītošo zemju 
sarakstā,

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

1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai Grāveru 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0054 no 9,3 ha uz 6,9 ha.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.22. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Šķeltovas meži” Šķeltovas pagastā.
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       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Šķeltovas meži” Aglonas novada Šķeltovas pagastā, 
sastāvošs no 3 neapbūvētām zemes vienībām, 16,49 ha kopplatībā, t.sk. 11,8 ha mežs, 
paredzēts Aglonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai: malkas kurināmā 
sagādei, tās tālākai izmantošanai siltumapgādē pašvaldībai piederošajās katlu mājās, - 
pašvaldības iestāžu skolu, bērnudārzu, pansionātu un citu pārvaldes ēku 
apkurināšanai, kā arī iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanai 
daudzdzīvokļu māju apkurināšanai.
Mežaudzes izmantošana veicama saskaņā meža inventarizācijas aprakstu.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.23. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Aglonas meži” Aglonas pagastā.

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

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Aglonas meži” Aglonas novada Aglonas 
pagastā, sastāvošs no 3 neapbūvētām zemes vienībām, 46,1 ha kopplatībā, t.sk. 
33,28 ha mežs, paredzēts Aglonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai: malkas 
kurināmā sagādei, tās tālākai izmantošanai siltumapgādē pašvaldībai piederošajās 
katlu mājās, - pašvaldības iestāžu skolu, bērnudārzu, pansionātu un citu pārvaldes 
ēku apkurināšanai, kā arī iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanai 
daudzdzīvokļu māju apkurināšanai. Mežaudzes izmantošana veicama saskaņā 
meža inventarizācijas aprakstu.

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.24.   Par J.Tarvida iesniegumu.  
 
 Saņemts J.Tarvida iesniegums (23.09.2010., Nr.2780) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

   1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Vladimiram Tarvītam, personas  
       kods, piederošo nekustamo īpašumu „Zaķu Sala” 1,6 ha kopplatībā,  
       kadastra Nr.7642 006 0016, Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes  
       gabala, par labu Jāzepam Tarvidam, personas kods, deklarētā  
       dzīvesvieta. 

 Pirkuma līguma summa 200,00 LVL. 
   2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  
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       Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  
       dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
21.25. Par G.Volkova iesniegumu.

   
      Saņemts G.Volkova  iesniegums (22.09.2010., Nr.2768) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas  pabeigšanas  likums”  25.panta  1.daļas  3.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, 

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

     1. Izbeigt lietošanas tiesības Grigorijam Volkovam, personas kods,  
         Kastuļinas pagasta Jegorovā „Eglīši” uz zemes gabalu 4,46 ha platībā ar kadastra  
         apzīmējumu 6072 001 0033 un uz zemes gabalu 1,23 ha platībā ar kadastra  
         apzīmējumu 6072 001 0035. 
     2. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6072 001 0033 un 6072 001 0035  
         piekrīt pašvaldībai.
     3. Atļaut mantiniekam Grigorijam Volkovam, personas kods, deklarētā  
         Dzīvesvieta, slēgt zemes nomas līgumu uz augstāk minēto zemi 5,69 ha kopplatībā uz 10 
         gadiem.
     4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,  
         Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  
         dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.26.   Par A.Beķa iesniegumu.  

    Saņemts A.Beķa  iesniegums (23.09.2010., Nr.2784) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.

No balsošanas sevi atstādina deputāts A.Beķis.

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

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

     1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Antonam Beķim, personas kods  
         , piederošo nekustamo īpašumu „Pureņi” 3,7 ha kopplatībā, Aglonas  
         novada Kastuļinas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  
         6072 001 0205, par labu SIA MYRTILLUS, reģ. Nr. 41203020212, juridiskā adrese  
         „Arāji”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
         Pirkuma līguma summa 1 500,00 LVL. 
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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.
21.27.   Par M.Kondratjevas iesniegumu.  

    Saņemts M.Kondratjevas  iesniegums (27.09.2010., Nr.2802) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Marijai Kondratjevai, 
personas kods, piederošo nekustamo īpašumu „Bērzzari” 10,7 ha kopplatībā, 
Aglonas novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 1 zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 7642 010 0125, par labu SIA Empetrum, reģ. Nr. 41203035379, 
juridiskā adrese „Brāļi”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā. Pirkuma līguma 
summa 3 900,00 LVL. 

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

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

21.28.   Par O.Vasiļonokas iesniegumu.  

    Saņemts O.Vasiļonokas  iesniegums (27.09.2010., Nr.2801) 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, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Girss, A.Kluss, D.Vanags, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka); pret – nav; 
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz Olgai Vasiļonokai, personas 
kods, piederošo nekustamo īpašumu „Krastmaliņas” 71,1 ha kopplatībā, Aglonas 
novada Aglonas pagastā, sastāvošu no 7 zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 
7642 005 0226, 7642 009 0056, 7642 009 0060, 7642 009 0066, 7642 009 0076, 7642 
009 0009 un 7642 005 0180, par labu Andrejam Bleidelim, personas kods. Pirkuma 
līguma summa 13 600,00 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.

23.§
Par Aglonas novada autoceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu.

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

         1. Apstiprināt Aglonas novada ielu un ceļu sarakstus, reģistrācijai valsts akciju  
             sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļā, saskaņā ar pielikumiem   
             Nr.1,2,3,4,5,6,7.
            (Ministru kabineta noteikumi Nr.1052 no  2009.gada 15.septembra-Pašvaldības  
             ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
                                                  

24.§
Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klašu apstiprināšanu ziemas sezonai.

 (Ziņo: A.Kluss)

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

        1. Noteikt Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases   
            ziemas sezonai (no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.martam), saskaņā  
            ar pielikumu Nr.1.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

29.§
Par Aglonas novada Civilās aizsardzības objektu iezīmēšanu novada kartē.

(Ziņo: A.Beķis)

Deputāte A.Bartuša atstāj sēžu zāli.

Pamatojoties  uz LR likuma „Par  pašvaldībām” 21.pantu,  kas nosaka,  ka pašvaldības  dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,

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

         1. Lūgt Valsts aģentūru „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sagatavot  
             Aglonas novada Civilās aizsardzības objektu izvietojuma shēmu mērogā 1:35 000 
             un Aglonas, Grāveru, Priežmales un Šķeltovas pagastu Civilās aizsardzības objektu  
             izvietojuma shēmas mērogā 1:5000.

   2. Paredzēt šim mērķim finansējumu no Aglonas novada pašvaldības budžeta 
       līdz Ls 200.
   3. Slēgt ar Valsts aģentūru „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” 2010.gada  
       06.septembrī noslēgtā līguma par pakalpojumu sniegšanu (reģ. Nr.324) ietvaros  
       papildus vienošanos.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

25.§
Par SIA „Riveta” iesniegumu.
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(Ziņo: I.Reščenko)

Deputāte A.Bartuša atgriežas sēžu zālē.

Saņemts  SIA „Riveta”  iesniegums,  kurā  tiek  lūgts  pagarināt  būvdarbu termiņu  līdz  2010.gada 
01.decembrim  objektā  Aglonas  vidusskolas  energoefektivitātes  paaugstināšana,  kas  atrodas 
Aglonas  vidusskola,  Daugavpils  iela  6,  Aglonā,  Aglonas  pagasts,  Aglonas  novads.  Termiņa 
pagarinājums nepieciešams laika  apstākļu dēļ,  jo nepieciešamos būvdarbus nav iespējams veikt 
kvalitatīvi, ievērojot tehnoloģijas procesus.

Sēdes vadītājs I.Reščenko informē, ka SIA „Riveta” papildus noslēgtajam līgumam ir gatavi būvēt 
Aglonas vidusskolas fasādes ieeju, kas izmaksās aptuveni Ls 5000.
I.Reščenko piedāvā termiņu pagarināt līdz 2010.gada 15.novembrim.  

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Girss, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, 
J.Rutka), NOLEMJ:

        1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Riveta” par būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz  
            2010.gada 15.novembrim.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

26.§
Par nekustamā īpašuma noņemšanu no SAC „Aglona” bilances un pārņemšanu

Aglonas novada domes bilancē.
(Ziņo: I.Reščenko)

Deputāts A.Girss atstāj sēžu zāli plkst.18:05.

Nekustamais īpašums – slimnīcas ēka un četras palīgceltnes (kopējā platība – 575,3 kv.m) atrodas 
uz zemes gabala ar kadastra Nr. 7642-004-0166 šobrīd atrodas SAC „Aglona” bilancē.

Ēkas nepieciešamas BSAC „Somerseta” darbības nodrošināšanai.

Saskaņā ar Aglonas pagasta Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.4319, ēku īpašnieks – Aglonas novada 
pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likumu „Par grāmatvedību”,

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša,  A.Kluss,  A.Ruduks,  A.Streļčs); pret –  nav;  atturas –  3  (D.Vanags,  V.Krimans, 
J.Rutka), NOLEMJ:

      1. Noņemt ar 01.10.2010. no SAC „Aglona” bilances un pārņemt Aglonas novada domes  
          bilancē nekustamo īpašumu – slimnīcas ēku un četras palīgceltnes Jaunciema ielā – 35,  
          Aglonā (kopējā platība – 575,3 kv.m), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra  
          Nr.7642-004-0166, BSAC „Somerseta” darbības nodrošināšanai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

27.§
Par SAC „Aglona” darbiniekiem un budžeta projektu.

(Ziņo: I.Reščenko)
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2010.gada 13.septembrī Aglonas novada dome pieņēma lēmumu par BSAC „Somerseta” izveidi 
(prot. Nr.20, § 2). Sakarā ar to, ka jaunizveidotajai struktūrvienībai nepieciešami darbinieki:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likumu „Par grāmatvedību”,

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša,  V.Krimans,  A.Kluss,  A.Ruduks,  A.Streļčs,  J.Rutka); pret –  nav;  atturas –  1 
(D.Vanags), NOLEMJ:

         1. Visiem darbiniekiem, kas strādā SAC „Aglona” pēc adrese Jaunciema ielā 35,  
             Aglona, Aglonas novads, piedāvāt ar 01.10.2010. pāriet uz darbu BSAC „Somerseta”, 
             saglabājot darba algu līdzšinējā līmenī. 
         2. Finanšu nodaļai līdz 2010.gada 10.oktobrim iesniegt Aglonas novada domes  
             priekšsēdētājam BSAC „Somerseta” budžeta projektu trīs mēnešiem – no 2010.gada  
             1.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

30.§
Deputātu V.Krimana un J.Rutka iesniegums (28.09.2010., reģ. Nr.2809):

         30.1. Aglonas novada domes sēžu (ārkārtas, kārtējās) audio/video ieraksta nodrošināšana  
                 sākot ar 2010.gada 1.oktobri;

(Ziņo: V.Krimans)

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

         1. Nodrošināt Aglonas novada domes sēžu (ārkārtas, kārtējās) audio/video ierakstu,  
             sākot ar 2010.gada 1.oktobri. Līdzekļi no rezerves fonda.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

          30.2. Aglonas novada teritorijā esošo ielu apgaismošanas kārtība;
(Ziņo: V.Krimans)

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

        1. Aglonas novada Komunālajam dienestam izstrādāt Aglonas novada teritorijā esošo  
            ielu apgaismošanas kārtību līdz 2010.gada 8.oktobrim.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

        30.3. Aglonas novada skolēnu pārvadājumu nodrošināšana, maršrutu grafiki 2010./11.  
                mācību gadam;

(Ziņo: V.Krimans)

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

        1. Aglonas novada Komunālajam dienestam kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem līdz  
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            2010.gada 10.oktobrim precizēt Aglonas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu  
            grafiku.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
           30.4. Aglonas bazilikas 01.09.2010. vēstules Nr.87 Aglonas novada domei „Par avāriju  
                   notekūdeņu sūknētavā Aglonas ciematā” izskatīšana; 

(Ziņo: V.Krimans)
Debatēs piedalās: A.Beķis, J.Rutka.

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

  1. Sagatavot rakstisku atbildi Aglonas bazilikai uz 01.09.2010. vēstuli Nr.87 „Par  
      avāriju notekūdeņu sūknētavā Aglonas ciematā”.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

            30.5. Aglonas novada domes iestāžu un struktūrvienību gatavība apkures sezonai;
(Ziņo: V.Krimans)

V.Krimans:  noklausoties  Komunālā  dienesta  vadītāja  V.Dimpera  atskaiti,  tika  konstatēts,  ka 
Aglonas novada domes iestādes un struktūrvienības ir gatavas apkures sezonai.
J.Rutka: pieņemt zināšanai Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera ziņojumu, ka Aglonas novada  
domes iestādes un struktūrvienības ir gatavas apkures sezonai.
Debatēs piedalās: A.Badūns, A.Beķis.
Deputāti  A.Badūns un A.Beķis  iebilst,  ka lēmumprojekts  nav sagatavots,  jautājuma izskatīšanu 
atlikt.
V.Krimans paziņo,  ka noņem šo jautājumu no dienas kārtības, kā arī pārējos piecus jautājumus 
noņem no dienas kārtības.
A.Badūns  iebilst  -  šo  iesniegumu  ir  parakstījuši  divi  domes  deputāti,  tāpēc  jautājumus  nevar 
noņemt no dienas kārtības.

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums.

Sēžu zālē pēc pārtraukuma nav atgriezies deputāts A.Streļčs.

Deputāti balso par J.Rutka priekšlikumu.

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

        1. Pieņemt zināšanai Komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera ziņojumu, ka Aglonas  
            novada domes iestādes un struktūrvienības ir gatavas apkures sezonai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Streļčs.

          30.6. Aglonas novada domes deputātu 26.07.2010. iesnieguma Nr.2361 ignorēšana;
(Ziņo: J.Rutka)

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav;  atturas – 
nav, NOLEMJ:
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          1. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas novada Kultūras centra vadītāja I.Ukina nav sniegusi 
              atbildi uz deputātu 26.07.2010. iesniegumu Nr.2361.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
            30.7. Aglonas novada domes deputātu iesnieguma ignorēšana par dzīvojamās mājas  
                    Kastuļinā telpu nomas līgumu ar Ivanu Bogdanovu;

(Ziņo: J.Rutka)

        Aglonas  novada  dome,  atklāti  balsojot  ar  10  balsīm:  par -  9  (I.Reščenko,  A.Badūns, 
A.Bartuša, V.Krimans, A.Kluss, A.Ruduks, A.Streļčs, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 
(A.Beķis), NOLEMJ:

              1. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas novada deputātiem nav izsniegts dzīvojamās mājas  
                  Kastuļinā telpu nomas līgums ar Ivanu Bogdanovu.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

          30.8. Aglonas novada domes informatīvā biļetene „Aglonas novada vēstis” izdošanas  
                  atjaunošana ar 1.oktobri;

(Ziņo: J.Rutka)

Debatēs piedalās: V.Krimans, Z.Ločmele.

Deputāti V.Krimans un J.Rutka noņem šo jautājumu no dienas kārtības.

           30.9. Aglonas novada domes priekšsēdētāja vilcināšanās jautājumā par nedzīvojamo telpu 
                   iznomāšanu ārstu privātpraksēm Somersētas ielā 24, Aglonā;

(Ziņo: J.Rutka)

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Beķis.

Sēdes  vadītājs  I.Reščenko  skaidro,  ka  līgums  tiks  slēgts  lai  būtu  izdevīgi  abām līgumslēdzēja 
pusēm.

          30.10. Aglonas novada priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa 12.08.2010. atbilde deputātiem  
                    Nr.3-4/1125 par Jaunaglonas novadpētniecības muzeja kolekcijas pārņemšanu. 

(Ziņo: J.Rutka)

Deputāti  vienojas pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa 12.08.2010. 
atbildi deputātiem Nr.3-4/1125 par Jaunaglonas novadpētniecības muzeja kolekcijas pārņemšanu.

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA: plkst.19:30

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
                                               (datums)
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