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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2010.gada 29.decembrī                                                                                                             Nr.38 
 

Sēde sasaukta plkst.9:00 
 

Sēdi atklāj plkst.9:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,  
                                                                 Andris Badūns (līdz plkst.13:40), Ainārs Streļčs, 

                                                                 Andris Ruduks (līdz plkst.11:00), Jānis Rutka,  
                                                                 Iveta Soldāne, Vadims Krimans, Ingūna Barkeviča, 
                                                                 Didzis Vanags (līdz plkst.13:45), Anita Anna Bartuša. 
 

Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Mārīte Mežiniece (slimības dēļ). 
 

Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis,  
                                        Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,   
                                        Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ā.Perševica, 

                                        grāmatvede V.Volkova. 
 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par parādiem un parādniekiem. 
2.1. Par izlietotā ūdens patēriņa starpību Jaudzemu ielā 5a, Aglonā. 
2.2. Par izlietotās gāzes patēriņa starpību. 

            2.3. Par bezcerīgajiem parādniekiem. 
3. Par iepirkumiem. 

3.1. Par degvielas iepirkumu 2011.gadam. 
3.2. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”. 
3.3. Par tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā   

       II kārta” izstrādi.  
3.4. Par iepirkumu “Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas   

       novada iestādēs un struktūrvienībās.” 
      4. Par sociāliem pabalstiem. 
      5. Par zemes jautājumiem. 



       6. Par saistošiem noteikumiem “ Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. 
       7. Par Aglonas novada domes deputātu V.Krimana, J.Rutkas, D.Vanaga 20.12.2010.   
           iesniegumu (reģ.Nr. 3492).  

7.1. Aglonas novada domes konkursa uz vakanto štata vietu “Interešu izglītības 
koordinators” norise. 

7.2. Aglonas novada mājas lapas www.aglona.lv aktualizācija. 
7.3. Aglonas novada Attīstības programmas izstrādes gaita. 
7.4. Aglonas novada domes informatīvā izdevuma “Aglonas vēstis” izdošana un domes 

lēmumu izpilde saistībā ar izdevumu. 
7.5. Aglonas novada domes Civilās Aizsardzības plāna izstrāde.  

     8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 8.1. Par traktora MTZ 82.1 izcenojumu. 

8.2. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu. 

8.3. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju. 
8.4. Par darbinieku iesniegumiem. 

8.5. Par SIA „Preiļu Saimnieks” rēķina apmaksu. 
      8.6. Par domes darbinieku nodrošināšanu ar darba telpām. 
      8.7. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu. 

      8.8. Par ceturto Lielo Talku 2011.gada 30.aprīlī. 
      8.9. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu. 
 

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

 Par 2010.gada budžeta grozījumiem.  

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

 Par decembra mēneša darba algu izmaksu. 

 Par V.Lukjanoviča iesniegumu (pie punkta par zemes jautājumiem). 

 Par adreses un nosaukuma piešķiršanu z.v. ar kadastra Nr. 6072 003 0027 (pie punkta par 

zemes jautājumiem). 

 Par V.Mihailova iesniegumu (pie punkta par zemes jautājumiem). 
 

Deputātam V.Krimanam ir iebildumi par izsludinātās sēdes darba kārtību. V.Krimana 

priekšlikums ir no izsludinātās sēdes darba kārtības izņemt 6.punktu un 8.4.apakšpunktu. 
 

Deputāta A.Badūna priekšlikums ir balsot par katru darba kārtības jautājumu atsevišķi. 
 

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

V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

        1. Balsot atsevišķi par katru sēdes darba kārtības jautājumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem pie punkta par zemes 

jautājumiem: „ 1. Par V.Lukjanoviča iesniegumu. 

                           2. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu z.v. ar kadastra Nr. 6072 003 0027. 

                           3. Par V.Mihailova iesniegumu”. 

     
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
Iekļaut dienas kārtībā pie punkta par zemes jautājumiem sekojošus jautājumus: 
 

                           1. Par V.Lukjanoviča iesniegumu. 
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                           2. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu z.v. ar kadastra Nr. 6072 003 0027. 

                           3. Par V.Mihailova iesniegumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par 2010.gada budžeta 

grozījumiem”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 
(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ: 

 
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

              1. Par 2010.gada budžeta grozījumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parādniekiem”. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3 (D.Vanags, 
V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ: 

 
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

                       1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par decembra mēneša darba 

algu izmaksu”. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags, 
V.Krimans, I.Soldāne, J.Rutka), NOLEMJ: 

 
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 
 

                     1. Par decembra mēneša darba algu izmaksu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 1.p. „ Novada domes priekšsēdētāja 

atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu”. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

      1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 



Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 2.p. 

„2. Par parādiem un parādniekiem. 
2.1. Par izlietotā ūdens patēriņa starpību Jaudzemu ielā 5a, Aglonā. 

2.2. Par izlietotās gāzes patēriņa starpību. 
            2.3. Par bezcerīgajiem parādniekiem”. 

 

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

(D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

2. Par parādiem un parādniekiem. 

2.1. Par izlietotā ūdens patēriņa starpību Jaudzemu ielā 5a, Aglonā. 

2.2. Par izlietotās gāzes patēriņa starpību. 

            2.3. Par bezcerīgajiem parādniekiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 3.p. 

„3. Par iepirkumiem. 

3.1. Par degvielas iepirkumu 2011.gadam. 
3.2. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”. 
3.3. Par tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā   

       II kārta” izstrādi.  
3.4. Par iepirkumu “Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas   

       novada iestādēs un struktūrvienībās.”” 
       
       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); 
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

3. Par iepirkumiem. 

3.1. Par degvielas iepirkumu 2011.gadam. 

3.2. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”. 

3.3. Par tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas   

       ciemā II kārta” izstrādi.  

3.4. Par iepirkumu “Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana   

       Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās.” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 4.p. „Par sociāliem pabalstiem”. 
 

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

(D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

                  4. Par sociāliem pabalstiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 



Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 5.p. „Par zemes jautājumiem”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

                   5. Par zemes jautājumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 6.p. „Par saistošiem noteikumiem “ Par 

sabiedrisko kārtību Aglonas novadā””. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 2 

(I.Soldāne, A.Ruduks), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

                  6. Par saistošiem noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 7.p. 

       „7. Par Aglonas novada domes deputātu V.Krimana, J.Rutkas, D.Vanaga 20.12.2010.   

           iesniegumu (reģ.Nr. 3492).  

7.1. Aglonas novada domes konkursa uz vakanto štata vietu “Interešu izglītības 
koordinators” norise. 

7.2. Aglonas novada mājas lapas www.aglona.lv aktualizācija. 
7.3. Aglonas novada Attīstības programmas izstrādes gaita. 
7.4. Aglonas novada domes informatīvā izdevuma “Aglonas vēstis” izdošana un domes 

lēmumu izpilde saistībā ar izdevumu. 
7.5. Aglonas novada domes Civilās Aizsardzības plāna izstrāde”.  

 

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

D.Vanags, V.Krimans), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.1p. „Par traktora MTZ 82.1 

izcenojumu”. 

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

(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

        8.1. Par traktora MTZ 82.1 izcenojumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.2.p. „Par SIA „Preiļu slimnīca” 

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

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

       8.2. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.3.p. „Par Jaunaglonas muzeja 

kolekciju”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

        8.3. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.4.p. „Par darbinieku iesniegumiem”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 2 (I.Barkeviča, A.Bartuša); pret – 2 

(V.Krimans, D.Vanags); atturas – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, 
I.Soldāne, J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.5.p. „Par SIA „Preiļu Saimnieks” 

rēķina apmaksu”. 
 

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

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 

     

   8.5. Par SIA „Preiļu Saimnieks” rēķina apmaksu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.6.p. „Par domes darbinieku 

nodrošināšanu ar darba telpām”. 
 

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

(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

            8.6. Par domes darbinieku nodrošināšanu ar darba telpām. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.7.p. „Par politiski represēto personu 

statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu”. 



 

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

(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

            8.7. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.8.p. „Par ceturto Lielo Talku 2011.gada 

30.aprīlī”. 
 

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

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
    

           8.8. Par ceturto Lielo Talku 2011.gada 30.aprīlī. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Deputāti balso par izsludinātās sēdes darba kārtības 8.9.p. „Par Aglonas internātvidusskolas 

amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu”. 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt sēdes darba kārtības sekojošu jautājumu: 
 

           8.9. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

 

 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 

 

1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par parādiem un parādniekiem. 

2.1. Par izlietotā ūdens patēriņa starpību Jaudzemu ielā 5a, Aglonā. 

2.2. Par izlietotās gāzes patēriņa starpību. 

            2.3. Par bezcerīgajiem parādniekiem. 

3. Par iepirkumiem. 

3.1. Par degvielas iepirkumu 2011.gadam. 

3.2. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”. 

3.3. Par tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas   

       ciemā II kārta” izstrādi.  

3.4. Par iepirkumu “Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana   

       Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās.” 

      4. Par sociāliem pabalstiem. 

      5. Par zemes jautājumiem. 



       6. Par saistošiem noteikumiem “ Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. 

      7. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 7.1. Par traktora MTZ 82.1 izcenojumu. 

7.2. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu. 

7.3. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju. 

7.4. Par SIA „Preiļu Saimnieks” rēķina apmaksu. 

      7.5. Par domes darbinieku nodrošināšanu ar darba telpām. 

      7.6. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu. 

      7.7. Par ceturto Lielo Talku 2011.gada 30.aprīlī. 

      7.8. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu. 

8. Par 2010.gada budžeta grozījumiem. 

      9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

      10. Par decembra mēneša darba algu izmaksu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

1.§ 

Novada domes 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.   
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumus un atbildes: „Kāpēc nav izpildīts mūsu lēmums par saistošo 
noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” ievietošanu mājas lapā www.aglona.lv?” 
 

I.Reščenko: „Saistošie noteikumi ir ievietoti mājas lapā.” 
 

V.Krimans: „Kāds ir bērnu brīvā laika pavadīšanas centra darba laiks pašlaik, sākot no tā 

izveidošanas, vadītājas apstiprināšanas līdz 01.01.2011.?” 
 

I.Reščenko: „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs darbu sāks no 03.01.2011. Centrs tagad ir testa 
režīmā. Centra vadītājai ir darba laiks tāds pats kā novada domes administrācijas darbiniekiem. 
Lēmums tika pieņemts savlaicīgi, lai centru sagatavotu darbam 2011.gadam.” 

V.Krimans: „Visiem bija paziņots, ka tas sāks strādāt no 03.01.2011. Pašlaik es jautāju, kā strādā 
darbinieki? Jūs atbildat, tā kā pagasts, līdz pieciem. Jautājums, kur bija paziņots, ka tur notiek 

testēšana. Es redzēju, kāda testēšana tur notiek. Jūs piekrītat, ka Jūs tur bijāt?” 
 
I.Reščenko: „Biju, tieši tā.” 

 
V.Krimans: „Mums Aglonas novada vēstis ir bezmaksas pašvaldības izdevums vai laikraksts?” 

 
I.Reščenko: „Izdevums, tas nav laikraksts. To, ka tas tiek izdots kopā ar laikrakstu, tas vēl 
nenozīmē, ka tas ir laikraksts.” 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc šodien nav iekļauts jautājums arī par pretenzijas vēstules 

izskatīšanu par apbalvošanu, prēmiju un balvu par godu 18.novembrim?” 
 
 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 12 balsīm: par - 8 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, 

http://www.aglona.lv/


A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); 
atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš 

pieņemto lēmumu, laika posmā no 30.11.2010.g., izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt, kāpēc balsojis „pret”: „Tāpēc, ka priekšsēdētājs turpina gada laikā 
ignorēt domes lēmumus, deputātu pieprasījumus, nodarbojas pēc tā parakstītā akta, uzskatu, arī ar 
politisku provokāciju.” 

 

J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim. 

 
Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti, sēdes vadītājs I.Reščenko 

lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus neskatīt pēc kārtas. 

 
   8.§ 

Par 2010.gada budžeta grozījumiem. 

                                                            (Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: A.Beķis, V.Krimans. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu redzējumu: „Es šokēts par to, ka mūsu novadam nav interesanti, 
kā sadalīti līdzekļi, kur Krāslavas rajona dome vai pilsētas dome piešķīra mums līdzekļus, un mēs 
pilnīgi neinteresējamies, varbūt arī Preiļu novadam vajag pārskaitīt mums dotāciju no izlīdzināšanas 

fonda.” 

 

 
 

 
Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟ 7.pantu, 

„‟Likuma par budžetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu,  
 
       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 
(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Aglonas novada domes   

        saistošajos noteikumos Nr.7 „Aglonas novada domes budžets””. 
 

Par Aglonas novada budžetu 2010.gadam 
Izdoti pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.pantu 

     2. Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2010.gada budžetā: 
 

2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 3226980 (tajā skaitā konsolidācija LVL 516764) un 
aizņēmumu saņemšanu LVL 290847  saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(7.aile), 

pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. 176403 LVL, ir 3694230 LVL (tajā skaitā 
konsolidācija LVL 516764); 



2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3116511 (tajā skaitā konsolidācija LVL 516764), 
aizņēmumu atmaksu  LVL 120623 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu  gada beigās  

LVL 457096, saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(7.aile), pamatbudžeta izdevumu 
kopsumma kopā ar aizņ.atmaksu un atl.g.b. LVL 3694230 (tajā skaitā konsolidācija LVL 

516764). 
2.3. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟(8.aile). 

Ieņēmumi +269666, izdevumi -102210, aizņēmumu saņemšana +7305, aizņēmumu atmaksa 
+14351, atl.g.b.+364830. 
 

2.4.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta 
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi,  LVL 85273 saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais budžets‟‟, 

speciālā budžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. LVL 114116. 
2.5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā speciālā budžeta 
izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 80515  un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu  

gada beigās  LVL  33601, saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais budžets‟‟  speciālā budžeta 
izdevumu kopsumma kopā ar atl.g.b. LVL 114116. 
 

2.6. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā ziedojumu, 
dāvinājumu budžeta ieņēmumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 2204  un naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikumu  gada sākumā  LVL  5, saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais budžets‟‟,  
ziedojumu, dāvinājumu budžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. LVL 2209, kas tajā skaitā 
uzrādīta speciālā budžeta kopsummā Pielikumā Nr.3. 

2.7. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā ziedojumu, 
dāvinājumu budžeta izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 599  un naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikumu  gada beigās  LVL  1610, saskaņā ar pielikumu Nr.3 „‟Speciālais 
budžets‟‟,  ziedojumu, dāvinājumu budžeta izdevumu kopsumma kopā ar atl.g.b. LVL 2209, kas 
tajā skaitā uzrādīta speciālā budžeta kopsummā Pielikumā Nr.3. 
 

2.8. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta 
izdevumus, tajā skaitā  grozījumi,  LVL 3116511 (tajā skaitā konsolidācija LVL 516764) pa 

EKK saskaņā ar pielikumu Nr. 4 „‟ Aglonas novada domes pamatbudžeta izdevumi pa EKK‟‟. 
 

2.9. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta ieņēmumus, tajā 

skaitā grozījumi (bez Aglonas internātvidusskolas, SAC „‟Aglona‟‟),  LVL 3116304 un 
aizņēmumu saņemšanu LVL 290847  saskaņā ar pielikumu Nr.1-Pārvaldes (6.aile), 

pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. 159580 LVL, ir LVL 3566731, kas tajā 
skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟ (3.aile). 
2.10. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta izdevumus, tajā 

skaitā grozījumi (bez Aglonas internātvidusskolas, SAC „‟Aglona‟‟),  LVL 2994969 un 
aizņēmumu atmaksu LVL 120623  saskaņā ar pielikumu Nr.2-Pārvaldes (6.aile), atlikumu gada 

beigās LVL 451139. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar atl.g.b. un aizņ. saņemšanu ir 
LVL 3566731, kas tajā skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā Nr.1 
„‟Pamatbudžets‟‟(3.aile). 
 

2.11. Apstiprināt Aglonas novada domes iestādes „‟Aglonas internātvidusskola‟‟ pamatbudžeta 
ieņēmumus, tajā skaitā grozījumi   LVL 408039. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar 

atl.g.s. 742 LVL, ir LVL 408781, kas tajā skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā 
Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟ (4.aile). 

2.12. Apstiprināt Aglonas novada domes iestādes „‟Aglonas internātvidusskola‟‟ pamatbudžeta 
izdevumus, tajā skaitā grozījumi   LVL 408039. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar 
atl.g.b. 742 LVL, ir LVL 408781, kas tajā skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā 

Nr.1 „‟Pamatbudžets‟‟ (4.aile). 
 



2.13. Apstiprināt Aglonas novada domes iestādes „‟SAC Aglona‟‟  pamatbudžeta ieņēmumus, 
tajā skaitā grozījumi   LVL 219401. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma kopā ar atl.g.s. 16081 
LVL, ir LVL 235482, kas tajā skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā Nr.1 

„‟Pamatbudžets‟‟ (5.aile). 
2.14. Apstiprināt Aglonas novada domes iestādes „‟SAC Aglona‟‟  pamatbudžeta izdevumus, 

tajā skaitā grozījumi   LVL 230267. Pamatbudžeta izdevumu kopsumma kopā ar atl.g.b. 5215 
LVL, ir LVL 235482, kas tajā skaitā uzrādīta pamatbudžeta kopsummā Pielikumā Nr.1 
„‟Pamatbudžets‟‟ (5.aile). 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt, kāpēc balsojis „pret”: „Balsoju „pret”, jo saistošie noteikumi „Par 
budžeta grozījumiem” nav publicēti mājas lapā www.aglona.lv.” 

 
   2.§ 

Par parādiem un parādniekiem. 

 

2.1. Par izlietotā ūdens patēriņa starpību Jaudzemu ielā 5a, Aglonā.                                                            

                               (Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli. 

 

         Saņemts grāmatvedes V.Volkovas iesniegums (15.12.2010., Nr.3456), kurā tiek lūgts rast 

iespēju norakstīt parādu par komunālajiem pakalpojumiem 268,19 Ls apmērā no mājas, kas atrodas 
Aglonas novadā, Aglonā, Jaudzemu ielā 5a uz 2010.gada 1.decembri. 
       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1. Norakstīt mājai Jaudzemu ielā 5a, Aglonā starpību starp mājas kopējā ūdens skaitītāja   

    un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādītājiem Ls 268,19 (divi simti sešdesmit astoņi lati 19   

    santīmi), sakarā ar mājas kopējā ūdens skaitītāja bojājumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 2.2. Par izlietotās gāzes patēriņa starpību. 

                     (Ziņo: V.Lielcepure) 
 
Deputāts V.Krimans atgriežas sēžu zālē. 

 
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans. 
 

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

nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 
  
       1. Uzdot Aglonas novada Komunālajam dienestam veikt atkārtotu pārbaudi līdz   

           17.01.2011.g. par izlietoto gāzi, brīdināt parādniekus, atbilstoši likumdošanai un   

           noslēgtajiem līgumiem.  

       2. Aglonas novada Komunālajam dienestam iesniegt atskaiti Finanšu komitejai par   

           paveikto. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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2.3. Par bezcerīgajiem parādniekiem. 

               (Ziņo: I.Reščenko) 
 

      Pēc uzskaites datiem uz 2010.gada 1.decembri Aglonas novada domei ir izveidojušies nedroši 
debitoru parādi par komunālajiem pakalpojumiem. Parādi ir vecāki par trim gadiem. Parādnieki ir 
miruši vai dzīvo citur. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns. 
 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
97.p., 
 

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

(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

 1. Nedrošu debitoru parādu Ls 486,84 (četri simti astoņdesmit seši lati 83 santīmi)   

     apmērā no grāmatvedības konta 23196 (norēķini par komunālajiem pakalpojumiem)   

     pārgrāmatot uz kontu 2331 (uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādi). 
 

      Nedroši debitoru parādi par komunālajiem pakalpojumiem uz 2010.g. 1.decembri: pēc 
saraksta 19 personas. 

 
    2. Pagastu pārvalžu vadītājiem un Komunālā dienesta vadītājam V.Dimperam   

       līdz 15.01.2011.g. noskaidrot šī brīža situāciju par iespēju piedzīt parādus. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

   10.§ 

Par decembra mēneša darba algu izmaksu. 

                                                               (Ziņo: V.Lielcepure) 
 

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

V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. Izmaksāt darba algas par š.g. decembra mēnesi Aglonas novada domes   

    administrācijas iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem š.g. 29.decembrī. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

   9.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

                                                                 (Ziņo: V.Grigulis) 
 

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

Deputāte I.Barkeviča atstāj sēžu zāli. 

Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli. 

Deputāte I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē. 

Deputāts A.Streļčs atgriežas sēžu zālē. 
 

      Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnu nomaksāšanu noteiktajā 
termiņā, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļu 
maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

      Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1.daļu, nodokļu maksājumus 



atbilstoši nodokļa aprēķinam, kuri nav samaksāti nodokļu likumos noteiktajos termiņos un ar tiem 
saistīto nokavējuma naudu, piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. 
 

      Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57. pantu un likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 26.pantu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1. Ierosināt administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda    

                piedziņu bezstrīda kārtībā pret parādniekiem, saskaņā ar sarakstu: 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāts A.Ruduks atstāj sēžu zāli plkst.11:00. 
 

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums. 
 

   3.§ 

Par iepirkumiem. 

                                   (Ziņo: I.Barkeviča) 
 

3.1. Par degvielas iepirkumu 2011.gadam. 

 

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

 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Naftas un degvielas 
produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām” realizētāju izvēlas: AS „Virši-A”, 
reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, LV 5102, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa 
nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu. 

2. Slēgt līgumu ar AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, 
Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 5102, pasūtījuma “Naftas un degvielas 
produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām”, realizēšanai par piedāvājuma cenu 

(bez PVN) saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma “ Naftas un degvielas produktu iepirkums 
Aglonas novada domes vajadzībām”  

Nr. 
p.k 

Preces veids 

Cena par 1 

litru bez 
PVN, latos 

 

Apjoms  
litros 

Summa 

Līdz 
31.12.2011.bez 

PVN, latos 

  

 AS „Virši –A”      

1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” 0,624 33 000 20592,00   
2. Dīzeļdegviela 0,627 50 000 31350,00   

Kopējā cena  ieskaitot atlaidi, bez PVN, latos: 51942,00 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
3.2. Par pārtikas iepirkumu Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”. 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, 



V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums 

Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” realizētājiem izvēlas: SIA “Vecā 
maiznīca”,  AS „Tukuma piens”, SIA “Junona BEP”, SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA 
“Forevers”, SIA “Marijas centrs” , sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst atklātā 

konkursa nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir iesnieguši zemāko cenu 
piedāvājumu attiecīgajās lotēs. 

2. Slēgt līgumu ar  
1.  SIA „Vecā maiznīca”, reģistrācijas numurs 42403007589, adrese – Brīvības iela 14a/1, 

Rēzekne, LV 4601, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības 

iestādēm un BSAC ”Somerseta”” sadaļām  - „Maize”  piegādei par kopējo līguma summu 
Ls 3053,88 (bez PVN), “Konditorejas izstrādājumi”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 

712,80 (bez PVN)    
2.  A/s „Tukuma piens”, reģistrācijas numurs 40003294211, adrese –Jelgavas iela 7, Tukums, 

LV 3101, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un 

BSAC ”Somerseta” sadaļām  - „Piens, piena produkti un jogurts”  piegādei par kopējo 
līguma summu Ls 7706.16 (bez PVN). 

3. SIA „Junona Bep”, reģistrācijas numurs 41503006044, adrese – Ventspils iela 75, 
Daugavpils, LV 5403, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglīt ības 
iestādēm un BSAC ”Somerseta” sadaļām  - „Siers” piegādei par kopējo līguma summu Ls 

663,30 (bez PVN), “Vistas gaļa”piegādei par kopējo līguma summu Ls 2997,9000 (bez 
PVN), “Zivju produkti” piegādei par kopējo līguma summu Ls 1638,18 (bez PVN), 

“Dārzeņu konservi” piegādei par kopējo līguma summu Ls 365,04 (bez PVN), “Bakalejas 
preces” piegādei par kopējo līguma summu Ls 7276,86 (bez PVN) , “Saldētā produkcija”  
piegādei par kopējo līguma summu Ls 3330,00 (bez PVN) .  

4.  SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas numurs 42403012397, adrese – Rīgas iela 
22, Rēzekne, LV 4601, pašvaldības pasūtījuma „ Pārtikas iepirkums Aglonas novada 

izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta” sadaļai  - „Desas, pastētes, žāvētas gaļas 
izstrādājumi un pelmeņi”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 2507,58 (bez PVN)   

5.  SIA „Marijas centrs”, reģistrācijas numurs 42403007447, adrese – Varoņu iela 27b, 

Rēzekne, LV 4604, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības 
iestādēm un BSAC ”Somerseta” sadaļām   - „Milti, putraimi, saistītie produkti” piegādei 

par kopējo līguma summu Ls 1911,78 (bez PVN)   , “Dārzeņi, augļi, ogas”   piegādei par 
kopējo līguma summu Ls 5914.53 (bez PVN)   

6.   SIA “Forevers”, reģistrācijas numurs 40003307535, adrese – Granīta iela 9a, Rīga, LV 

1052, pašvaldības pasūtījuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un 
BSAC ”Somerseta” sadaļā   - „Cūkas gaļa”  piegādei par kopējo līguma summu Ls 6065.46  

(bez PVN). 
 
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 

 
 

3.3. Par tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II   

       kārta” izstrādi.  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 



 
  1.  Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Tehniskā būvprojekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” izstrāde ”, 

identifikācijas Nr. AND/2010/22/ERAF,  realizētāju izvēlas: SIA „EKOLAT”, reģ.Nr. 
41503009958, juridiskā adrese – 1.Preču iela 30a, Daugavpils, LV 5403,  sakarā ar to, ka tas ir 

pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu. 

 2.  Slēgt līgumu ar SIA „EKOLAT”, reģ.Nr. 41503009958, juridiskā adrese – 1.Preču iela 30a,   

      Daugavpils, LV 5403, pasūtījuma Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība   
      Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” izstrāde ”, identifikācijas Nr. AND/2010/22/ERAF,   

      realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 7880,00 (bez PVN 21 %). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

3.4. Par  iepirkumu “Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas   

      novada iestādēs un struktūrvienībās.” 

 

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

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „SAC „Aglona” izsludināja iepirkumu bez direktores piekrišanas.” 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, 

I.Soldāne), NOLEMJ: 

 
1.  Par iepirkuma procedūras pašvaldības pasūtījumam „Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības 

pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ”, identifikācijas Nr. 
AND/2010/23,  realizētāju iepirkuma komisija izvēlas: SIA „Apsardzes serviss”, reģ.Nr. 
41503046403, juridiskā adrese – 18.novembra iela 17-4, Daugavpils, LV 5401,  sakarā ar to, ka 

tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar 
zemāko cenu. 

2.  Slēgt līgumu ar SIA „Apsardzes serviss”, reģ.Nr. 41503046403, juridiskā adrese – 18.novembra   
     iela 17-4, Daugavpils, LV 5401, pasūtījuma „Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu   
     saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ”, identifikācijas Nr. AND/2010/23,   

     realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 3211,10 (bez PVN 21 %). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

 

 

 

 

 

 4.§ 

  Par sociāliem pabalstiem. 

 (Ziņo: A.Bartuša) 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Jauna mode būs Aglonas novadam, ka par sociālo pabalstu 
piešķiršanas protokolu mēs neko nerunāsim, lēmumprojekts būs tā – apstiprināt sarakstu, būs 

summa un pielikumā it kā saraksts.” 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, Ā.Perševica. 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 
 

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

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 526,35 (pieci 

simti divdesmit seši lati 35 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

   5.§ 

Par zemes jautājumiem. 

   (Ziņo: A.Strelčs) 
 

5.1. Par neapbūvētas zemes piekritību pašvaldībai Grāveru pagastā. 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Grozīt un papildināt Grāveru pagasta padomes 29.06.2009. lēmumu Nr.9 „Par   

    neapbūvētas lauku apvidus zemes piekritību Grāveru pašvaldībai” un noteikt, ka : 
 

Pamatojoties uz 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” 11. punktu,  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 4

1
.panta 2.daļas 5.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” 4.2. punktu, pašvaldībai piekrīt šādas 
neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības: 
 

  

Adrese Kadastra apzīmējums  Nosaukums Koppl. ha 

Grāveru pagasts 6058 001 0057 Spaļbu karjers 2,7 

Grāveru pagasts 6058 001 2006 Saveņu ezers 55,3 

Grāveru pagasts 6058 004 0126 - 0,36 

Grāveru pagasts 6058 004 0223 - 4,4 

      veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 

pašvaldībai piekrīt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības uz kuras atrodas pašvaldībai piederošas 
inženiertehniskās būves - ceļi saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 1. punktu : 

Administratīvā 

teritorija 

Kadastra 

apzīmējums  Nosaukums Kopplatība, ha 

Grāveru pagasts 6058 005 0207 
pag.ceļš Kovaļova –Mateļi-

Raginski 0,03 

      veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.2. Par J.Stroda iesniegumu. 
 

    Saņemts J.Stroda iesniegums (26.11.2010., Nr.3297) par pašvaldības iznomājamās zemes 

platības samazināšanu Kastuļinas pagastā. 



 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, lauzt Kastuļinas pagasta padomes noslēgto 

nomas līgumu ar Jāni Strodu, personas kods, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0035 Kastuļinas pagastā. 

2. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0035 

divās zemes vienībās, atdalot neapbūvēto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,73 ha 

platībā un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 

002 0035 platību noteikt 0,27 ha, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme uz 

kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0035 un jaunizveidotās 

zemes vienības robežas saskaņā ar grafisko pielikumu. 

4. Piešķirt nomas tiesības Jānim Strodam, personas kods, uz pašvaldības zemes gabalu 

Aglonas novada Kastuļinas pagastā 0,27 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6072 002 

0035.  

5. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 0,5% 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. 

 
5.3. Par adrešu piešķiršanu. 

 

Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas pagastā un pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adreses Aglonas novada Aglonas pagastā sekojošām apbūvētajām zemes   

    vienībām un uz tām esošajām ēkām un būvēm : 

Kadastra 

apzīmējums  
Ielas nosaukums Nr. Ciems Pagasts 

76420010192 Dārza iela 8 Jaunaglona Aglonas pag. 
76420010193 Dārza iela 10 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010216 Rušonas iela 10 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010218 Rušonas iela 20 Jaunaglona Aglonas pag. 
76420010219 Rušonas iela 13 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010220 Rušonas iela 22 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010221 Rušonas iela 12 Jaunaglona Aglonas pag. 
76420010222 Rušonas iela 6 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010223 Rušonas iela 14 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010225 Rušonas iela 18 Jaunaglona Aglonas pag. 
76420010233 Dārza iela 2 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010234 Dārza iela 4 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420010263 Rušonas iela 5 Jaunaglona Aglonas pag. 



76420010264 Rušonas iela 7 Jaunaglona Aglonas pag. 
76420010276 Dārza iela 6 Jaunaglona Aglonas pag. 

76420040001 Somersētas iela 16 Aglona Aglonas pag. 

76420040002 Daugavpils iela 26 Aglona Aglonas pag. 
76420040004 Somersētas iela 39 Aglona Aglonas pag. 

76420040007 Krāslavas iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040008 Jaudzemu iela 1 Aglona Aglonas pag. 
76420040011 Lāčplēša iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040013 Daugavpils iela 18 Aglona Aglonas pag. 

76420040014 Daugavpils iela 19 Aglona Aglonas pag. 
76420040016 Somersētas iela 6 Aglona Aglonas pag. 

76420040017 Alejas iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040018 4. maija iela 10 Aglona Aglonas pag. 
76420040019 4. maija iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040025 Livdānu iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040026 Alejas iela 5 Aglona Aglonas pag. 
76420040027 Jaunaglonas iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040028 Daugavpils iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040040 Krāslavas iela 4 Aglona Aglonas pag. 
76420040041 Jaunaglonas iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040042 Kalna iela 4 Aglona Aglonas pag. 

76420040043 Daugavpils iela 10 Aglona Aglonas pag. 
76420040044 Somersētas iela 18 Aglona Aglonas pag. 

76420040047 Daugavpils iela 23 Aglona Aglonas pag. 

76420040050 Krāslavas iela 18 Aglona Aglonas pag. 
76420040051 Jaunaglonas iela 8 Aglona Aglonas pag. 

76420040052 4. maija iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040056 Krāslavas iela 2A Aglona Aglonas pag. 
76420040057 Krāslavas iela 10 Aglona Aglonas pag. 

76420040059 Krāslavas iela 16 Aglona Aglonas pag. 

76420040060 Rēzeknes iela 5 Aglona Aglonas pag. 
76420040063 4. maija iela 7 Aglona Aglonas pag. 

76420040064 Somersētas iela 19 Aglona Aglonas pag. 

76420040065 Somersētas iela 13 Aglona Aglonas pag. 
76420040066 Krāslavas iela 8A Aglona Aglonas pag. 

76420040067 Daugavpils iela 17 Aglona Aglonas pag. 

76420040068 Kalna iela 1 Aglona Aglonas pag. 
76420040070 Aglonas iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040073 Krāslavas iela 12 Aglona Aglonas pag. 

76420040075 Livdānu iela 9 Aglona Aglonas pag. 
76420040076 Daugavpils iela 29 Aglona Aglonas pag. 

76420040078 Jaunaglonas iela 10 Aglona Aglonas pag. 

76420040082 Aglonas iela 6 Aglona Aglonas pag. 
76420040084 4. maija iela 4 Aglona Aglonas pag. 

76420040085 Aglonas iela 8 Aglona Aglonas pag. 

76420040087 Kalna iela 8 Aglona Aglonas pag. 
76420040091 4. maija iela 16 Aglona Aglonas pag. 

76420040093 Rēzeknes iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040097 4. maija iela 12 Aglona Aglonas pag. 
76420040098 Aglonas iela 10 Aglona Aglonas pag. 

76420040102 Daugavpils iela 32 Aglona Aglonas pag. 

76420040118 Livdānu iela 11 Aglona Aglonas pag. 
76420040122 Krāslavas iela 14 Aglona Aglonas pag. 

76420040128 Somersētas iela 12 Aglona Aglonas pag. 



76420040130 Somersētas iela 14 Aglona Aglonas pag. 
76420040134 Ezera iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040139 Daugavpils iela 30 Aglona Aglonas pag. 

76420040140 Daugavpils iela 7 Aglona Aglonas pag. 
76420040141 Jaunaglonas iela 4 Aglona Aglonas pag. 

76420040143 Daugavpils iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040144 Daugavpils iela 4 Aglona Aglonas pag. 
76420040145 Daugavpils iela 2A Aglona Aglonas pag. 

76420040148 Kalna iela 13 Aglona Aglonas pag. 

76420040152 Kalna iela 2 Aglona Aglonas pag. 
76420040155 4. maija iela 13 Aglona Aglonas pag. 

76420040161 Kalna iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040164 Kalna iela 7 Aglona Aglonas pag. 
76420040171 Kalna iela 15 Aglona Aglonas pag. 

76420040177 Ezera iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040178 Daugavpils iela 14 Aglona Aglonas pag. 
76420040197 Jaunaglonas iela 13 Aglona Aglonas pag. 

76420040272 Tartakas iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040275 Tartakas iela 1 Aglona Aglonas pag. 
76420040310 Kalna iela 11 Aglona Aglonas pag. 

76420040325 4. maija iela 9 Aglona Aglonas pag. 

76420040327 Somersētas iela 24 Aglona Aglonas pag. 
76420040333 Jaunciema iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040339 Somersētas iela 9 Aglona Aglonas pag. 

76420040349 Somersētas iela 26 Aglona Aglonas pag. 
76420040350 Daugavpils iela 34 Aglona Aglonas pag. 

76420040352 Daugavpils iela 28 Aglona Aglonas pag. 

76420040355 Jaunciema iela 5 Aglona Aglonas pag. 
76420040361 Somersētas iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040380 Jaunciema iela 16 Aglona Aglonas pag. 

76420040381 Jaunciema iela 12 Aglona Aglonas pag. 
76420040385 Aglonas iela 4 Aglona Aglonas pag. 

76420040386 Meža iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040387 Jaudzemu iela 3 Aglona Aglonas pag. 
76420040389 Somersētas iela 22 Aglona Aglonas pag. 

76420040390 Rēzeknes iela 4 Aglona Aglonas pag. 

76420040391 Rēzeknes iela 6 Aglona Aglonas pag. 
76420040393 Rēzeknes iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040395 Ezera iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040396 Alejas iela 2 Aglona Aglonas pag. 
76420040397 Daugavpils iela 36 Aglona Aglonas pag. 

76420040400 Daugavpils iela 12 Aglona Aglonas pag. 

76420040401 Ezera iela 11 Aglona Aglonas pag. 
76420040402 Meža iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040406 Jaunciema iela 23 Aglona Aglonas pag. 

76420040412 Jaunciema iela 19 Aglona Aglonas pag. 
76420040414 Jaunciema iela 17 Aglona Aglonas pag. 

76420040415 Jaunciema iela 15 Aglona Aglonas pag. 

76420040416 Jaunciema iela 25 Aglona Aglonas pag. 
76420040419 Jaunciema iela 11 Aglona Aglonas pag. 

76420040421 Jaunaglonas iela 11 Aglona Aglonas pag. 

76420040422 Jaunaglonas iela 9A Aglona Aglonas pag. 
76420040423 Kalna iela 17 Aglona Aglonas pag. 

76420040427 Parka iela 3 Jaunaglona Aglonas pag. 



76420040436 Daugavpils iela 6 Aglona Aglonas pag. 
76420040438 Daugavpils iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040441 Ezera iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040452 4. maija iela 8 Aglona Aglonas pag. 
76420040457 Daugavpils iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040467 4. maija iela 6 Aglona Aglonas pag. 

76420040469 Daugavpils iela 25 Aglona Aglonas pag. 
76420040470 Daugavpils iela 40 Aglona Aglonas pag. 

76420040511 Somersētas iela 10 Aglona Aglonas pag. 

76420040514 4. maija iela 11 Aglona Aglonas pag. 
76420040515 Daugavpils iela 27 Aglona Aglonas pag. 

76420040518 Jaunaglonas iela 9 Aglona Aglonas pag. 

76420040530 Krāslavas iela 4A Aglona Aglonas pag. 
76420040537 Aglonas iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040539 Aglonas iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040540 Aglonas iela 1A Aglona Aglonas pag. 
76420040563 Somersētas iela 8 Aglona Aglonas pag. 

76420040569 Jaudzemu iela 5 Aglona Aglonas pag. 

76420040588 Lāčplēša iela 1 Aglona Aglonas pag. 
76420040495 4. maija iela 2 Aglona Aglonas pag. 

76420040061 4. maija iela 3 Aglona Aglonas pag. 

76420040546 Aglonas iela 14 Aglona Aglonas pag. 
76420040149 Aglonas iela 12 Aglona Aglonas pag. 

76420040560 Aloīza Broka iela 1 Aglona Aglonas pag. 

76420040010 Aloīza Broka iela 2 Aglona Aglonas pag. 
76420040034 Avotu iela 8 Aglona Aglonas pag. 

76420040032 Avotu iela 10 Aglona Aglonas pag. 

76420040300 Avotu iela 6 Aglona Aglonas pag. 
76420040033 Jaunciema iela 13 Aglona Aglonas pag. 

 
 

 

Kadastra 
apzīmējums  

nosaukums Ciems Pagasts Novads 

     

76420080003 Biešoni Bēšoni Aglonas pag. Aglonas nov. 
76420020106 Tomi Ruskuļi Aglonas pag. Aglonas nov. 

76420090030 
Jāņkalni 

Atšķiras 
Madelāni Aglonas pag. Aglonas nov. 

76420050150 Līdumnieki Kapiņi Aglonas pag. Aglonas nov. 

76420110029 Roņi Skujas Aglonas pag. Aglonas nov. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.4. Par A.Laipnieka iesniegumu. 
 

   Saņemts A.Laipnieka iesniegums (02.12.2010., Nr.3331) par nekustamā īpašuma “Katejani” 

Aglonas novada Šķeltovas pagastā sadalīšanu. 
 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Grozīt un papildināt Aglonas novada domes 31.03.2010. lēmumu Nr.13.19. par nekustamā   



    īpašuma “Katejani” Aglonas novada Šķeltovas pagastā sadalīšanu un izteikt to šādā   

    redakcijā: 

1. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048, 3,83 ha platībā, 

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Katejani”, kadastra Nr. 6094 002 0037, Šķeltovas 

pagastā. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048 piešķirt jaunu 

nekustamā īpašuma nosaukumu „Juljānu kalns”. 

3. Neiebilst pret zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0048 pievienošanu 

nekustamajam īpašumam „Juljānu kalns” Šķeltovas pagastā. 

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. 
 

5.5. Par L.Šamanajevas iesniegumu.  
 

    Saņemts L.Šamanajevas iesniegums (26.11.2010., Nr.3299) par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Kastuļinas pagastā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 

1.punktu un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības Lidijai Šamanajevai, personas kods, 

Kastuļinas pagastā „Ogurecki”, uz zemes gabalu 8,49 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 008 0132, uz zemes gabalu 1,82 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 008 0183 un uz zemes gabalu 1,12 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 008 0215. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Lidiju Šamanajevu, 

personas kods, deklarētā dzīvesvieta:, uz augstāk minēto zemi 11,43 ha kopplatībā 

uz 10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0132, 6072 

008 0183 un 6072 008 0215 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. 
 

5.6.  Par SIA TERED RAIL & LOGISTICS iesniegumu. 

 

   Saņemts SIA TERED RAIL & LOGISTICS pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums 
(13.12.2010., Nr.3411) 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 - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut īpašniekam: SIA TERED RAIL & LOGISTICS, reģistrācijas 

Nr.40003631525, izzāģēt kokus un krūmus nemeža teritorijā ūdenstilpes 

aizsargjoslā uz zemes vienībām „Antoni” ar kadastra apzīmējumiem 6072 004 0157 

un 6072 004 0162. 

2. Atļaut īpašniekam: SIA TERED RAIL & LOGISTICS, reģistrācijas 

Nr.40003631525, izzāģēt kokus un krūmus nemeža teritorijā ūdenstilpes 

aizsargjoslā uz zemes vienības „Muša” ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0076. 

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. 
 

5.7.  Par SIA TERED RAIL & LOGISTICS iesniegumu. 

 

   Saņemts SIA TERED RAIL & LOGISTICS pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums 
(13.12.2010., Nr.3409) par nekustamā īpašuma”Muša” sadali un lietošanas mērķa maiņu 
Kastuļinas pagastā. 
 

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Muša” Aglonas novada Kastuļinas pagastā 

sadalei, īpašnieks SIA TERED RAIL & LOGISTICS, reģistrācijas Nr.40003631525. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6072 001 0076 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši 

iesniegtajam grafiskajam pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas 

tiesību apgrūtinājumus. 

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – zeme,uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

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. 
 

5.8. Par SIA TERED RAIL & LOGISTICS iesniegumu. 
 

   Saņemts SIA TERED RAIL & LOGISTICS pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums 

(13.12.2010., Nr.3408) par nekustamā īpašuma”Jaunsētas” sadali Kastuļinas pagastā. 
 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 



1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunsētas” Aglonas novada Kastuļinas 

pagastā sadalei, īpašnieks SIA TERED RAIL & LOGISTICS, reģistrācijas 

Nr.40003631525. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6072 001 0129 sadalei trīs atsevišķās zemes vienībās atbilstoši 

iesniegtajam grafiskajam pielikumam, saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas 

tiesību apgrūtinājumus un nekustamā īpašuma 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. 
 

5.9. Par A.Kokoriša iesniegumu.  

 

    Saņemts A.Kokoriša iesniegums (14.12.2010., Nr.3452) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Kastuļinas pagastā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu 
un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības Aivaram Kokorišam, personas kods, uz zemes 

gabalu „Vīksnas” Kastuļinas pagastā 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 

0156. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Aivaru Kokorišu, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta –, uz augstāk minēto zemi 1,5 ha kopplatībā uz 10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0156 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. 
 

5.10. Par B.Timofejeva iesniegumu.  

 

    Saņemts B.Timofejeva iesniegums (16.12.2010., Nr.3460) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Kastuļinas pagastā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu 

un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 



I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības Borisam Timofejevam, personas kods, uz zemes gabalu 

Kastuļinas pagastā 5,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0135. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Borisu Timofejevu, personas kods 

deklarētā dzīvesvieta –, uz augstāk minēto zemi 1,5 ha kopplatībā uz 10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0135 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. 
 

5.11. Par A.Smana iesniegumu.  
 

    Saņemts A.Smana iesniegums (08.12.2010., Nr.3375) 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, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu 
un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības mirušajam Izidoram Livdānam, personas kods, (miris 

11.11.2010.) uz zemes gabalu „Purvmala” Aglonas pagastā 8,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7642 002 0085. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar mantinieku – Andri Smanu, personas 

kods, deklarētā dzīvesvieta –, uz augstāk minēto zemi 8,2 ha kopplatībā uz 10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0085 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. 
 

5.12. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (17.12.2010., Nr.3473 un Nr.3472) par 
informācijas precizēšanu attiecībā uz piešķirtajām adresēm Aglonas pagastā. 
 

Pamatojoties uz MK 03.11.2009.noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.5. punktu,  

 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Daļēji grozīt Aglonas novada domes 30.11.2010. lēmumu Nr. 7.1. „Par adrešu   

    piešķiršanu, mainīt piešķirto adresi sekojošām apbūvētām zemes vienībām un uz tām   



    esošajām ēkām un būvēm: 
     1.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0001 no „Cirīšu HES”, Lopoti,  
            Aglonas pag., Aglonas nov. uz „Cirīšu hidroelektrostacija”, Lopoti, Aglonas  

            pag., Aglonas nov.; 

     1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0010 no „Cirīšu HES dzīvojamā  

            māja”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov. uz „Cirīšu māja”, Lopoti, Aglonas  

            pag., Aglonas nov.; 

2. Atcelt Aglonas pagasta padomes 18.06.2008. lēmumu Nr.10.14. par adreses piešķiršanu  

    un mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0168 no „Sofijas      
    Bartoško ēku īpašums”, Jaunaglona, Aglonas pag., Preiļu raj., uz „Sofijas”, Jaunaglona,  

    Aglonas pag., Aglonas nov.; 

3. Atcelt Aglonas pagasta padomes 27.05.2009. lēmumu Nr.5.3.7. par adreses piešķiršanu  
    un mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0029 no „Soprāni”,  

   Atšķiras Madelāni, Aglonas pag., Preiļu raj., uz „Soprani”, Atšķiras Madelāni, Aglonas     

   pag., Aglonas nov. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
5.13. Par V.Platpires iesniegumu.  

 

    Saņemts V.Platpires iesniegums (16.12.2010., Nr.3-13/61) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 

izmantošanu Grāveru pagastā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Sakarā ar veikto blakuspieguļošo zemes vienību uzmērīšanu, precizēt 

platību pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 

0390 no 1,5 ha uz 0,73 ha. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Valentīnu Platpiri, personas 

kods, deklarētā dzīvesvieta –, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,73 ha 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0390 uz 10 gadiem. 

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. 
 

5.14. Par Ē.Stivriņa iesniegumu.  
 

    Saņemts Ē.Stivriņa iesniegums (20.12.3496., Nr.3496) par lietošanas mērķa noteikšanu 
iznomātajai zemes platībai Kastuļinas pagastā. 
 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Noteikt daļai, t.i. 2,0 ha, no iznomātās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6072 001 0002, jaunu zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 



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. 
 

5.15. Par P.Ploniša iesniegumu.  

 

    Saņemts P.Ploniša pilnvarotās personas B.Plonišas iesniegums (20.12.2010., Nr.3507) par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Šķeltovas pagastā. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 
30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

NOLEMJ: 
1. Izbeigt lietošanas tiesības Pāvelam Plonišam, personas kods, uz zemes gabalu „Līči” 
Šķeltovas pagastā 14,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0138 un 15,4 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 6094 004 0139. 
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Pāvelu Plonišu, personas kods, 
deklarētā dzīvesvieta –, uz augstāk minēto zemi 30,3 ha kopplatībā uz 10 gadiem. 
3. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0138 un 6094 004 
0139 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. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis. 
 

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt, uzlikt par pienākumu novada domes 
juristam V.Grigulim izvērtēt un sagatavot atzinumu. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, 
I.Barkeviča, A.Bartuša); pret – 1 (A.Streļčs); atturas – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, 
I.Soldāne), neapstiprina augstāk minēto priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,  
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); atturas – 3 (I.Soldāne, I.Barkeviča, 

A.Bartuša), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 

 
5.16. Par V.Kovaļkovas iesniegumu.  

 

    Saņemts V.Kovaļkovas iesniegums (16.12.2010., Nr.3-13/62) par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Grāveru pagastā. 



 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu 
un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt lietošanas tiesības Vijai Kovaļkovai, personas kods, uz zemes gabalu 

„Birztaliņas” Grāveru pagastā 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0098, 

5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0197 un 14,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6058 005 0211. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Viju Kovaļkovu, personas kods, deklarētā 

dzīvesvieta –, uz augstāk minēto zemi 23,1 ha kopplatībā uz 10 gadiem. 

3. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0098, 6058 005 0197 un 

6058 005 0211 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. 
 

5.17. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu. 
 

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (31.08.2010., Nr.2626) par LZIR 

iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 31.08.2010. 
reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts iesniegums 

lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.p.,  

 

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

   1. Izbeigt lietošanas tiesības Grigorijam Puzanovam, personas kods, uz zemes    
       vienību „Pakalniņi” Aglonas pagastā  4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0102. 

               1.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0102 piekrīt   
 pašvaldībai. 

 1.2. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Grigorijam Puzanovam, personas kods,   
        deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt  zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 

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

   2. Izbeigt lietošanas tiesības Albertam Antonam Ruskulim (miris), personas kods,   
       uz zemes vienībām „Kalngali” Aglonas pagastā 11,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011   
       0066 un 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0067. 
     2.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0066 piekrīt   
             pašvaldībai. 

2.2. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam, mirušā Alberta Antona Ruskuļa, personas kods  



       , mantiniekiem noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
2.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
      Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

          3. Izbeigt lietošanas tiesības Kirilam Prusakovam, personas kods, uz zemes vienību   
              „Skariņas” Aglonas pagastā 0,6566 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0232. 

3.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Kirilam Prusakovam, personas kods, deklarētā   
       dzīvesvieta: noslēgt zemes nomas pirmtiesību   
       līgumu uz augstāk minēto zemi. 
3.2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
       Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  4. Izbeigt lietošanas tiesības Jāzepam Ukinam, personas kods, uz zemes vienību   
      „Ukinkrasti” Aglonas pagastā 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0129. 

 4.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Jāzepam Ukinam, personas kods, deklarētā   
        dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas   
        pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
 4.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
       Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
5. Izbeigt lietošanas tiesības Sergejam Baranovam, personas kods, uz zemes vienībām 
„Mironas” Aglonas pagastā 2,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0183 un 3,6 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0382. 
5.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Sergejam Baranovam, personas kods,    
       deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes   
       nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
5.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
      Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
6. Izbeigt lietošanas tiesības Jeļenai Stadņikai, personas kods, uz zemes vienību „Kuzmiči 
J” Grāveru pagastā 20,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0241. 
6.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Jeļenai Stadņikai, personas kods, deklarētā   
       dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz   
       augstāk minēto zemi. 
6.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
      Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
7. Izbeigt lietošanas tiesības Afanasijam Kitajevam, personas kods, uz zemes vienību 
„Slapjumi” Grāveru pagastā 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0091. 
7.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Afanasijam Kitajevam, personas kods,   
       deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz   
       augstāk minēto zemi. 
7.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
     Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
8. Izbeigt lietošanas tiesības Vladimiram Stadņikam, personas kods, uz zemes vienībām 
„Kuzmiči ” Grāveru pagastā 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0242 un 4,31 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 003 0097. 
8.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Vladimiram Stadņikam, personas kods,   
       deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību   
       līgumu uz augstāk minēto zemi. 
8.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
      Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
9. Izbeigt lietošanas tiesības Fionai Kursinai, personas kods, uz zemes vienībām „Upeni ” 
Grāveru pagastā 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0003 un 2,8 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6058 001 0004. 
9.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Fionai Kursinai, personas kods, deklarētā   
       dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk   
       minēto zemi. 
9.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
      Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
10. Izbeigt lietošanas tiesības Andrejam Puzanovam, personas kods 030479-12458, uz 
zemes vienību „Zālāji” Aglonas pagastā 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0156. 



10.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Andrejam Puzanovam, personas kods,   
         deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas   
         pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
10.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
11. Izbeigt lietošanas tiesības Elvīrai Leitānei, personas kods, uz zemes vienību „Liepājas 
iela 13” Kastuļinas pagastā 0,2156 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0266. 
11.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0266 piekrīt   
         pašvaldībai. 
11.2. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Elvīrai Leitānei, personas kods, deklarētā   
         dzīvesvieta:, noslēgt zemes   
         nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
11.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
12. Izbeigt lietošanas tiesības Kārlim Eglītim, personas kods, uz zemes vienībām „Degutiņi” 
Kastuļinas pagastā 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0157 un 3,4 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 6072 002 0108 un „Rubeņi” 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 
0157. 
12.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Kārlim Eglītim, personas kods, deklarētā   
         dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk   
         minēto zemi. 
12.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
         Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
13. Izbeigt lietošanas tiesības Nikolajam Korotkovam, personas kods, uz zemes vienībām 
„Īsiņi” Kastuļinas pagastā 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0137 un 0,5 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 6072 002 0138. 
13.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Nikolajam Korotkovam, personas kods,  
         deklarētā dzīvesvieta: noslēgt zemes nomas   
         pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
13.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
         Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
14. Izbeigt lietošanas tiesības Ļubai Jakovļevai, personas kods, un Nadeždai Kirillovai, 
personas kods, uz zemes vienību „Aleksandrovka” Kastuļinas pagastā  0,9 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6072 007 0050. 
14.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0050 piekrīt   
         pašvaldībai. 
14.2. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Ļubai Jakovļevai, personas kods, deklarētā  
         dzīvesvieta:, un Nadeždai Kirillovai, personas kods, deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes 
nomas pirmtiesību   
         līgumu uz augstāk minēto zemi. 
14.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
15. Izbeigt lietošanas tiesības Aināram Rundzānam, personas kods, uz zemes vienību 
„Rundzāni” Kastuļinas pagastā 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0177. 
15.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0177 piekrīt   
         pašvaldībai. 
15.2. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Aināram Rundzānam, personas kods,   
         deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas   
         pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
15.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
         Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
16. Izbeigt lietošanas tiesības Vladimiram Kateriničam, personas kods, uz zemes vienību 
„Siliņi” Kastuļinas pagastā 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0204. 
16.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Vladimiram Kateriničam, personas kods,   
         deklarētā dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz   
         augstāk minēto zemi. 
16.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   



        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
17. Izbeigt lietošanas tiesības Alfonam Sekstem, personas kods, uz zemes vienību „Sekstes” 
Kastuļinas pagastā 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0049. 
17.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Alfonam Sekstem, personas kods, deklarētā   
         dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk   
         minēto zemi. 
17.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
         Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
18. Izbeigt lietošanas tiesības Gaļinai Lancovai, personas kods, uz zemes vienību „Imantas” 
Kastuļinas pagastā 2,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0286. 
18.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Gaļinai Lancovai, personas kods, deklarētā   
         dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz   
         augstāk minēto zemi. 
18.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
         Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
19. Izbeigt lietošanas tiesības Ivanam Gavrilovam (miris), personas kods, uz zemes vienību 
„Zvejnieciņi” Šķeltovas pagastā 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0201. 
19.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam, mirušā Ivana Gavrilova, personas kods,   
         mantiniekiem noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi. 
19.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
20. Izbeigt lietošanas tiesības Vladislavam Peipiņam, personas kods, uz zemes vienību 
„Zīlnieki” Šķeltovas pagastā 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0081. 
20.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Vladislavam Peipiņam , personas kods,   
         deklarētā dzīvesvieta: noslēgt zemes nomas pirmtiesību   
         līgumu uz augstāk minēto zemi. 
20.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,   
        Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
21. Izbeigt lietošanas tiesības Olgai Sidorovičai, personas kods, uz zemes vienību „Irēnas” 
Šķeltovas pagastā 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078. 
21.1. Piedāvāt līdz 01.06.2011. gadam Olgai Sidorovičai, personas kods, deklarētā   
         dzīvesvieta:, noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz   
         augstāk minēto zemi. 
21.2. 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. 
 

5.18.  Par A.Gorjačko iesniegumu. 
 

    Saņemts A.Gorjačko iesniegums (21.12.2010., Nr.32717) par nekustamā īpašuma nosaukuma 

piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

1. Sakarā ar noslēgto pirkuma-pārdevuma līgumu, mainīt iepriekš piešķirto nekustamā 

īpašuma nosaukumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6072 002 0011 un 

6072 001 0250 no „Ilzas” uz „Ilzīši”. 

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. 

 

 



 

 

5.19. Par V.Lukjanoviča iesniegumu. 
 

    Saņemts V.Lukjanoviča pilnvarotās personas I.Kokinas iesniegums (23.12.2010., Nr.3531) par 
nekustamā īpašuma sadali. 

 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
1. Grozīt Aglonas novada domes 30.11.2010. lēmumu Nr.7.4. un izteikt to šādā redakcijā: 

    1.1. Piekrist nekustamā īpašuma „Lāčupes” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei   

           divos atsevišķos īpašumos, īpašnieks Vitālijs Lukjanovičs, personas kods . 

. 

    1.2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   

           6072 002 0059 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās, atdalot neapbūvēto zemes   

           platību 14,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšsanas),   

           atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes   

           lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

    1.3. 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. 

 

5.20. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu z.v. ar kadastra Nr. 6072 003 0027. 
 

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

V.Krimans), NOLEMJ: 
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6072 003 0027 piešķirt nosaukumu 

„Ilgmalas”. 

2. Piešķirt adresi: „Ilgmalas”, Kalna Butkāni, Kastuļinas pag., Aglonas nov., apbūvētajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0027 un uz tās esošajām būvēm. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0027noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

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. 
 

5.21. Par V.Mihailova iesniegumu. 
 

    Saņemts V.Mihailova pilnvarotās personas B.Varakutas iesniegums (27.12.2010., Nr.3277) par 

nekustamā īpašuma platības precizēšanu. 
 

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

1. Atbilstoši veiktajai zemes kadastrālajai uzmērīšanai, precizēt platību nekustamajam 

īpašumam „Piekalnes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0039 uz 1,00 ha.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rē zeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 



   6.§ 

Par saistošiem noteikumiem “ Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. 

      (Ziņo: V.Grigulis) 
  

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 43.panta pirmās daļās 4.punktu, 
 

 Aglonas novada dome NOLEMJ:  
         1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. (Pielikumā) 
         2. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10   
             “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”. (Pielikumā) 
 

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

V.Krimans iebilst, ka bija runāts jautājumu atliks un saistošos noteikumus „Par sabiedrisko kārtību 

Aglonas novadā” ievietos mājas lapā www.aglona.lv. Uz šo brīdi nekas nav darīts, saistošie 
noteikumi nav publiskoti. 
 

V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans, 

I.Soldāne); pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, 
A.Kluss, A.Streļčs), neapstiprina augstāk minēto priekšlikumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu un atbildi: „Kāpēc pēc tā, ka Aglonas novada domes deputāti 

vienojās par to, ka sabiedriskās kārtības saistošo noteikumu projekts publicējams mājas lapā, nekas 
nav izdarīts. Un lūdzu ieprotokolēt priekšsēdētāja atbildi.” 
 
 

I.Reščenko atbild: „Saistošie noteikumi bija un ir pieejami mājas lapā www.aglona.lv.” 
 

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu. 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 4 (D.Vanags, I.Soldāne, I.Barkeviča, 
A.Bartuša), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
 

   7.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

  (Ziņo: I.Reščenko) 
 

         7.1. Par traktora MTZ 82.1 izcenojumu. 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Kluss. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/


     1. Apstiprināt traktora MTZ 82.1. izcenojumus: 

                      1 km traktora tukšgaitas izmaksas - 0,46 Ls (bez PVN) 

                      1 stunda traktordarbiem - 7,40 Ls ( bez PVN) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.2. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu. 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Kluss. 
 

    Saņemta SIA „Preiļu slimnīca” vēstule (11.11.2010., Nr.3193) par projekta līdzfinansējumu. 

SIA „Preiļu slimnīca” informē, ka ir atbalstīts projekta pieteikums „Stacionārās veselības    
aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”, ar atbalsta intensitāti 85% no ERAF, 
neparedzot valsts budžeta līdzfinansējumu projektam. 
     Ņemot vērā nepieciešamību projektu līdzfinansēt ar 15% līdzfinansējumu (projekta ieviešana 

2011.gadā) SIA „Preiļu slimnīca” lūdz pašvaldības (daļu turētājus) pieņemt domes lēmumus par 
līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam no 2011.gada budžeta, atbilstoši piederošo daļu skaitam. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  
         1. Atbilstoši Aglonas novada domei piederošo daļu skaitam un procentuālajam                  
             sadalījumam, nodrošināt līdzfinansējumu SIA „Preiļu slimnīca” projektam                    
             „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”,                       
             uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu                    
             izmaksu efektivitāti” Ls 3406,48 no 2011.gada budžeta. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Badūns, D.Vanags, I.Soldāne. 
 

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu. Novada domes juristam V.Grigulim izvērtēt 
situāciju par kapitāldaļu pārdošanu. 
 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, 
V.Krimans), NOLEMJ: 
 

           1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

            

          7.3. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
Aglonas novada dome NOLEMJ:  
        1. Apmaksāt iepriekš neapmaksātos Ls 500 (pieci simti latu 00 santīmu) Irēnai    

Ancānei par Jaunaglonas muzeja eksponātiem pēc precizētā saraksta. 
        2. Novada domes priekšsēdētāja vietniekam A.Beķim organizēt Jaunaglonas muzeja   
            kolekcijas pārņemšanu. 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Kāpēc šodien iekļauts jautājums ar tādu formulējumu, 
kuru reāli neviens normāls cilvēks saprast nevar? Tikai 1.punkts no lēmumprojekta. Paskaidrojiet, 
kas tur ir rakstīts?” 
 

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



V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu redzējumu: „Ārkārtas sēdes protokols Nr.8 17.03.2010. „Par 
Jaunaglonas muzeja kolekciju” Aglonas novada dome nolemj: „Iegādāties Jaunaglonas muzeja 
kolekciju par summu Ls 500,00 no I.Ancānes.” Lēmumprojektu sagatavoja A.Beķis. Tas viss bija 

izvērtēts Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Bija izveidota speciāli 
janvāra mēnesī komisija. Man ir viens jautājums, kur tā visa ekspozīcija, kura ir uzdāvināta 

pašvaldībai? Kur tā pašlaik atrodas?” 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ka akti, kuri it kā bija par pamatu mūsu balsojumam par iegādi, nav 

parakstīti no I.Ancānes puses. Un tas manā izpratnē ir vislielākais pārkāpums.” 
 

V.Krimana priekšlikums: „Atlikt jautājumu, izveidot darba grupu, izvērtēt lēmumprojekta autoru, 
pieaicinot I.Ancāni un vērtēšanas komisiju, lai viņi sniedz rakstisku paskaidrojumu par 
lēmumprojekta tapšanu, par mūsu lēmumu ignorēšanu, un izskatīt vēlreiz visu Finanšu komitejā.” 

 

Deputāti vienojas izveidot darba grupu sekojošā sastāvā: V.Grigulis, V.Lielcepure, V.Tumovs, 

Z.Ločmele, I.Barkeviča. Pieaicinātās personas: I.Ancāne, V.Krimans. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 
V.Krimans), NOLEMJ: 

  

       1. Izveidot darba grupu ārkārtas sēdes 17.03.2010. (protokols Nr.8 § 12) „Par   

           Jaunaglonas muzeja kolekciju” lēmumprojekta izvērtēšanai un priekšlikumu   

           sagatavošanai turpmākai darbībai saistībā ar Jaunaglonas muzeja kolekciju sekojošā   

           sastāvā: Viesturs Grigulis, Valentīna Lielcepure, Valdis Tumovs, Zane Ločmele,   

           Ingūna Barkeviča. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.13:40. 

 

        7.4. Par SIA „Preiļu Saimnieks” rēķina apmaksu. 

 

      2010.gada 6.decembrī Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts rēķins Nr.2224 no 
30.11.2010., SIA „Preiļu Saimnieks” par apbedīšanas biroja pakalpojuma sniegšanas apmaksu Ls 
32,50 apmērā. Pakalpojums tika veikts, sakarā ar Ivana Kuzmina, p.k., nāvi, kur mirušais tika 

nogādāts uz morgu Preiļos ekspertīzes veikšanai. 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis,  

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

 
      1. Apmaksāt SIA „Preiļu Saimnieks” rēķinu Nr.2224 no 30.11.2010. par summu Ls 32,50   

         (trīsdesmit divi lati 50 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

7.5 Par domes darbinieku nodrošināšanu ar darba telpām. 

 

       Saņemts Sociālā dienesta vadītājas V.Pašķevičas iesniegums (06.12.2010., reģ. Nr.3337), kurā 

tiek lūgts rast risinājumu ar telpu nodrošinājumu Sociālā dienesta vajadzībām. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 



          1. Nodrošināt Sociālo dienestu ar telpām, paplašinot esošo kabinetu. 
          2. Izveidot Attīstības un plānošanas nodaļā darba vietu UAC konsultantei Anitai Annai Bartušai.  
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis. 

 
Sēžu zāli atstāj deputāts D.Vanags plkst.13:45. 
 

V.Krimana priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 3.punktu „Izveidot Sociālajam 
dienestam noliktavu pēc adreses: Somersētas ielā 26, Aglonā, pirmajā stāvā pa kreisi.” 
 

I.Reščenko iebilst par 3.punktu. Piedāvā šo jautājumu skatīt kopā ar Sociālā dienesta vadītāju 
komitejas sēdē. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Apsekošanas rezultātā Jūs redzējāt, ka tur ir griesti sabojāti, 
vajadzīgs remonts. Uz jautājumu, vai ir apsekošanas akts, Jūs teicāt, ka nav. Tad man jautājums, Jūs 

bijāt tur iekšā, vai nē?” 
 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „10.martā pašvaldība pārņēma ēku. No 10.marta kas ir sakārtots? 

Izrādās, ka Jūs neapsekojāt, neko neredzējāt un Jūs prasāt vēl laiku padomāt, ko tur darīt?” 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Priekšsēdētājs piedāvā Sociālajam dienestam izveidot noliktavu pēc 
adreses, kur agrāk bija ambulance, tas ir viens risinājums. Otrais risinājums – mēs ar Sociālās 
komitejas vadītāju A.Ruduku apsekojām ēku pēc adreses Somersētas ielā 26. Viņš piekrita, ka 

attālums mums atļauj to visu izmantot.” 
 

I.Reščenko priekšlikums ir balsot par sagatavotā lēmumprojekta 1. un 2.punktu. 
 
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

          1. Nodrošināt Sociālo dienestu ar telpām, paplašinot esošo kabinetu. 

          2. Izveidot Attīstības un plānošanas nodaļā darba vietu UAC konsultantei Anitai Annai    

              Bartušai. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.6. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu. 

             
   Saņemta Latvijas Pašvaldību savienības vēstule (06.12.2010., Nr.1220102919/A4955) par 

politiski represēto personu statusa piešķiršanas iespējamo centralizēšanu. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ: 

 

   1. Atbalstīt pāreju uz centralizēto politiski represēto personu statusa piešķiršanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.7. Par ceturto Lielo Talku 2011.gada 30.aprīlī. 

    
     Saņemta Latvijas Pašvaldību savienības vēstule (01.12.2010., Nr.1220102837/A4896) par 
aicinājumu uz ceturto Lielo Talku 2011.gada 30.aprīlī. 

A.Beķis skaidro, ka ir jānorīko Talkas koordinators, kurš organizēs un koordinēs Talkas norisi 



novada teritorijā un būs atbildīgs par akcijas laikā savākto atkritumu izvešanu. 
 

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

NOLEMJ: 
         

1. Nozīmēt par Lielās Talkas koordinatoru Komunālā dienesta vadītāju Viktoru Dimperu.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.8. Par Aglonas internātvidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu. 
 

Saņemts Aglonas internātvidusskolas iesniegums (08.12.2010., Nr.1-12/111) par amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojuma iesniegšanu. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

      1. Saskaņot Aglonas internātvidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA: plkst.14:00. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO  
 
SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA 

 
Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


