LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.N r. 90000065754, Somersēt as iela 34, A glona, Aglonas nov., LV-5304 T ālr./fakss +371 65324573 www .aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 30.maijā

Nr.12

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,
Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka,
Vadims Krimans, Didzis Vanags, Iveta Soldāne,
Mārīte Mežiniece (no plkst.10:15),
Ingūna Barkeviča (no plkst.11:15 līdz plkst.12:30),
Andris Ruduks (līdz plkst.14:15),
Ainārs Streļčs (līdz plkst.13:10).
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Andris Badūns (darba dēļ).
Uzaicinātās personas – novada domes jurists V.Grigulis, sabiedrisko attiecību speciāliste
Z.Ločmele, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,
atraktīvā atpūtas centra darbinieks G.Selickis, darba aizsardzības
speciālists G.Lukaševičs, SIA „Riveta” vadītājs M.Mūrnieks, būvuzraugs
U.Stuklis, bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja I.Reča.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par līgumiem:
2.1. Par LRT sadarbības piedāvājumu.
3. Par sociāliem pabalstiem.
4. Par zemes jautājumiem.
5. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
6. Par projektiem.
6.1. Par projektu “ Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas novada
izglītības iestādēs.”
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6.2. Par projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II. kārta.”
6.3. Par projektu “ Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā”.
6.4. Par projektu “ Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai. ”
7. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.
8. Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio ieraksti.
9. Par iepirkumiem.
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
10.1. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumiem.
10.2. Par A.Suveizda iesniegumu.
10.3. Par Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegumu.
10.4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas
iesniegumu.
10.5. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis Nr.4, Aglonā.
10.6. Par Ļ.Antonovas iesniegumu.
10.7. Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu.
10.8. Par V.Bogdanovas iesniegumu.
10.9. Par SIA „LOADER” iesniegumu.
10.10. Par deputātu apliecībām.
10.11. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
10.12. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-05.
10.13. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-06.
10.14. Par atsavināšanas komisijas izveidi.
10.15. Par darba aizsardzības jautājumiem Aglonas vidusskolā.
Deputāta V.Krimana priekšlikums ir sēdes darba kārtībā pie 10.punkta „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija” norādīt, par ko ir iesniegums, reģistrācijas datumu un numuru.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (A.Beķis, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1
(I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Sēdes darba kārtībā pie 10.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”
norādīt, par ko ir iesniegums, reģistrācijas datumu un numuru.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Uz sēdi ierodas deputāte M.Mežiniece plkst.10:15.
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par līgumiem:
2.1. Par LRT sadarbības piedāvājumu.
3. Par sociāliem pabalstiem.
4. Par zemes jautājumiem.
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5. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
6. Par projektiem.
6.1. Par projektu “ Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas novada
izglītības iestādēs.”
6.2. Par projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta.”
6.3. Par projektu “ Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā”.
6.4. Par projektu “ Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai. ”
7. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.
8. Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio ieraksti.
9. Par iepirkumiem.
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
10.1. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumiem:
10.1.1. Par I.Lazdānes iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu braucienam uz Jēkabpili
(16.05.2011., Nr.731).
10.1.2. Par I.Lazdānes iesniegumu par balvu piešķiršanu VIII Jauno vokālistu
konkursam „Dziedu Dievmātei” (09.05.2011., Nr.686).
10.2. Par A.Suveizda iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka postījumu
novēršanai (11.05.2011., Nr.709).
10.3. Par Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegumu par
finansiālu atbalstu Šķeltovas pareizticīgās baznīcas 175.gadu jubilejā (12.05.2011.,
Nr.719).
10.4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu
par iestādes darba režīmu vasaras periodā (17.05.2011., Nr.741).
10.5. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis Nr.4, Aglonā.
10.6. Par Ļ.Antonovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu bēru rīkošanai
(18.05.2011., Nr.748).
10.7. Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par centra darba
režīmu skolēnu brīvdienās (11.05.2011., Nr.704).
10.8. Par V.Bogdanovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka
postījumu novēršanai (18.04.2011., Nr.11-18/245).
10.9. Par SIA „LOADER” iesniegumu par pašvaldības zemes iznomāšanu Aglonas novadā
kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai (18.04.2011., Nr.577).
10.10. Par deputātu apliecībām.
10.11. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
10.12. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-05.
10.13. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-06.
10.14. Par atsavināšanas komisijas izveidi.
10.15. Par darba aizsardzības jautājumiem Aglonas vidusskolā.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu.
Par grozījumiem UAC nolikumā.
Par A.Tarvida iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
Par E.Luľa iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
Par O.Sidorovičas iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai ir jurista atzinums par piedāvātiem UAC nolikuma
grozījumiem?”
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Deputāti balso iekļaut sēdes darba kārtībā no papildus jautājumiem „Par skolēnu un
pedagogu apbalvošanu”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne,
A.Bartuša, A.Ruduks), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso iekļaut sēdes darba kārtībā no papildus jautājumiem „Par grozījumie m UAC
nolikumā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 3 (I.Reščenko, A.Beķis,
M.Mežiniece); pret – 5 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne, A.Streļčs); atturas – 3
(A.Ruduks, A.Kluss, A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso iekļaut sēdes darba kārtībā no papildus jautājumiem:
„Par A.Tarvida iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
Par E.Luľa iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
Par O.Sidorovičas iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas
– 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par A.Tarvida iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
2. Par E.Luņa iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
3. Par O.Sidorovičas iesniegumu (Pie 4.punkta „Par zemes jautājumiem”).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par līgumiem:
2.1. Par LRT sadarbības piedāvājumu.
3. Par sociāliem pabalstiem.
4. Par zemes jautājumie m.
5. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
6. Par projektiem.
6.1. Par projektu “ Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas
novada izglītības iestādēs.”
6.2. Par projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II.
kārta.”
6.3. Par projektu “ Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā”.
6.4. Par projektu “ Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu
īstenošanai.”
7. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.
8. Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio
ieraksti.
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9. Par iepirkumiem.
10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
10.1. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumiem:
10.1.1. Par I.Lazdānes iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu braucienam uz
Jēkabpili (16.05.2011., Nr.731).
10.1.2. Par I.Lazdānes iesniegumu par balvu piešķiršanu VIII Jauno vokālistu
konkursam „Dziedu Dievmātei” (09.05.2011., Nr.686).
10.2. Par A.Suveizda iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka
postījumu novēršanai (11.05.2011., Nr.709).
10.3. Par Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegumu
par finansiālu atbalstu Šķeltovas pareizticīgās baznīcas 175.gadu jubilejā
(12.05.2011., Nr.719).
10.4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas
iesniegumu par iestādes darba režīmu vasaras periodā (17.05.2011., Nr.741).
10.5. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis Nr.4, Aglonā.
10.6. Par Ļ.Antonovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu bēru rīkošanai
(18.05.2011., Nr.748).
10.7. Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par
centra darba režīmu skolēnu brīvdienās (11.05.2011., Nr.704).
10.8. Par V.Bogdanovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka
postījumu novēršanai (18.04.2011., Nr.11-18/245).
10.9. Par SIA „LOADER” iesniegumu par pašvaldības zemes iznomāšanu Aglonas
novadā kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai (18.04.2011., Nr.577).
10.10. Par deputātu apliecībām.
10.11. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
10.12. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-05.
10.13. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-06.
10.14. Par atsavināšanas komisijas izveidi.
10.15. Par darba aizsardzības jautājumiem Aglonas vidusskolā.
1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziľo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaľā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2
(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 28.04.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli.
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2.§
Par līgumiem.
(Ziľo: Z.Ločmele)
2.1. Par LRT sadarbības piedāvājumu.
Deputāts V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
Saľemts Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājums (18.04.2011., Nr.575).
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes 30.03.2011. sēdes protokola Nr.6 lēmumu 6.§ „Par līgumiem” 6.4.apakšpunktu
„Ar reģionālo TV”.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”, reģ. Nr.42403004703, par ziľu sižetu filmēšanu
un demonstrēšanu ziľu raidījumos līdz 2 sižetiem mēnesī (kopējais apjoms 3 minūtes raidlaika mēnesī). Mēneša
maksājuma summa LVL 92.72 (deviľdesmit divi lati 72 santīmi), tajā skaitā PVN 22%.

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne, M.Mežiniece.
V.Krimans jautā, kāpēc ir vajadzīgs 1.punkts sagatavotajā lēmumprojektā?
M.Mežinieces priekšlikums ir izľemt 1.punktu no sagatavotā lēmumprojekta.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar 01.06.2011. līdz 31.12.2011. ar SIA „Latgales reģionālā
televīzija”, reģ. Nr.42403004703, par ziņu sižetu filmēšanu un demonstrēšanu ziņu
raidījumos līdz 2 sižetiem mēnesī (kopējais apjoms 3 minūtes raidlaika mēnesī). Mēneša
maksājuma summa LVL 92.72 (deviņdesmit divi lati 72 santīmi), tajā skaitā PVN 22%.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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.
7.§
Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.
(Ziľo: G.Selickis)
G.Selickis īsumā sniedz pārskatu par ieľēmumiem 2009., 2010.gadā Aglonas pagasta atraktīvās
atpūtas centrā.
I.Reščenko skaidro, ka sakarā ar PVN likmes palielināšanu no 21% uz 22%, ir nepieciešams
apstiprināt jaunus izcenojumus sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aglonas pagasta atraktīvās
atpūtas centrā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai Atraktīvā atpūtas centra darbinieka G.Selicka sniegto pārskatu par Aglonas pagasta
atraktīvās atpūtas centra darbību 2009. un 2010.gadā un plānotajiem darbiem 2011.gadā.
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.
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Laivu noma:
Ls 1,56 par 1 stundu (Ls 1,28 + PVN Ls 0,28)
Ls 7,26, ja laiva tiek nomāta līdz 10 stundām (Ls 5,95 + PVN Ls 1,31)
Ls 10,33, ja laiva tiek nomāta uz diennakti (Ls 8,47 + PVN Ls 1,86)
Ja laivas netiek atgrieztas piestātnē norādītajā laikā, kavējuma nauda Ls 2,62 par katru nokavēto
stundu (Ls 2,15+ PVN Ls 0,47)
Telšu vietas:
No pieaugušajiem Ls 2,06 (Ls 1,69 + PVN Ls 0,37) par diennakti no cilvēka.
No bērniem vecumā no 7-16 gadiem Ls 1,01 (Ls 0.83 + PVN Ls 0,18) diennaktī no cilvēka.
Telšu noma:
Trīsvietīgā telts Ls 3,12 (Ls 2,56 + PVN Ls 0,56) par diennakti. Četrvietīgā
telts Ls 4,28 (Ls 3,51 +PVN Ls 0,77) par diennakti.
Sporta inventāra noma Ls 1,01 (Ls 0,83 + PVN Ls 0,18) par 1 stundu.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Ruduks, I.Soldāne.
V.Krimans iebilst par izcenojumu apstiprināšanu, ierosinājums ir samazināt izcenojumus.
A.Ruduks piekrīt V.Krimana viedoklim par izcenojumu samazināšanu.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Pieľemt zināšanai atraktīvā atpūtas centra G.Selicka sniegto pārskatu par Aglonas pagasta
atraktīvās atpūtas centra darbību 2009. un 2010.gadā.
2. Jautājumu par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā
atkārtoti novirzīt izskatīšanai Finanšu komitejā, pieaicinot Finanšu nodaļas vadītāju
V.Lielcepuri, UAC vadītāju I.Gražuli, atraktīvās atpūtas centra darbinieku G.Selicki,
Komunālā dienesta vadītāju V.Dimperu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Atraktīvā atpūtas centra darbinieka G.Selicka sniegto pārskatu par
Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centra darbību 2009. un 2010.gadā.
2. Jautājumu par maksas pakalpojumu izcenojumie m Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas
centrā atkārtoti novirzīt izskatīšanai Finanšu komitejā, pieaicinot Finanšu nodaļas
vadītāju V.Lielcepuri, UAC vadītāju I.Gražuli, atraktīvās atpūtas centra darbinieku
G.Selicki, Komunālā dienesta vadītāju V.Dimperu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
3.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziľo: A.Bartuša)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas
– 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 545,00.
(Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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4.§
Par zemes jautājumie m.
(Ziľo: A.Streļčs)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.
V.Krimans – kādreiz tika runāts, ka mājas lapā būs redzami pašvaldības zemes gabali, ko
iznomājam. Ir jāsastāda saraksts un jāapstiprina domes sēdē, kurus zemes gabalus iznomājam.
V.Krimana priekšlikums ir visus jautājumus, kas saistīti ar zemes nomas tiesībām, atlikt, līdz
iznomājamo zemju saraksta apstiprināšanai.
Uz sēdi ierodas deputāte I.Barkeviča plkst.11:15.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka,
I.Soldāne); pret – 1 (A.Streļčs); atturas – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Ruduks, A.Kluss,
M.Mežiniece, A.Bartuša), neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
4.1. Par S.Baranova iesniegumu.
Saņemts S.Baranova iesniegums (05.05.2011., Nr.3-17/21) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.5., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības S.Baranovam uz neapbūvēto zemi
Grāveru pagastā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0183 un 6058 004 0382.
Ar šo lēmumu bijušajām zemes lietotājām piedāvāts līdz 01.06.2011. noslēgt zemes pirmtiesību
nomas līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 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,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Sergeju Baranovu, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta:, uz zemes vienību Grāveru pagastā 2,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6058 004 0183 un uz zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0382
uz 10gadiem.
2. Noteikt, ka neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0183 un 6058
004 0382, piekrīt pašvaldībai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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4.2. Par I.Petunovas iesniegumu.
Saņemts I.Petunovas iesniegums (26.04.2011., Nr.626) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības Idai Petunovai, personas kods, deklarētā adrese:, uz
pašvaldības zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0111 Aglonas
novada Šķeltovas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.3. Par N.Matvejeva iesniegumu.
Saņemts N.Matvejeva iesniegums (02.05.2011., Nr.651) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0152 no3,1 ha uz 2,2 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības Nikolajam Matvejevam, personas kods, deklarētā adrese:,
uz pašvaldības zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0152
Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – mežsaimnieciskā
darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.4. Par E.Leikuča iesniegumu.
Saņemts E.Leikuča iesniegums (02.05.2011. Nr.650) par nekustamā īpašuma”Indrāni” sadali
Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Indrāni” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei,
īpašnieks Edgars Leikučs, personas kods
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 006
0133 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.5. Par H.Misānes iesniegumu.
Saņemts H.Misānes iesniegums (06.04.2011. Nr.506) par nekustamā īpašuma”Paegļi” sadali
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Paegļi” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei, īpašnieks
Helēna Misāne, personas kods
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 005
0054 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.6. Par N.Kirillovas iesniegumu.
Saņemts N.Kirillovas iesniegums (09.05.2011., Nr.682) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.14., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības
Ļ.Jakovļevai un N.Kirillovai uz apbūvēto zemes vienību Kastuļinas pag. Aleksandrovkā ar kadastra
apzīmējumu 6072 007 0050.
Ar šo lēmumu noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai un bijušajām zemes lietotājām piedāvāts līdz
01.06.2011. noslēgt zemes pirmtiesību nomas līgumu.
Uz zemes vienības atrodas Ļ.Jakovļevai un N.Kirillovai vienādās domājamās daļās piederoša
dzīvojamā māja ar palīgēkām.
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Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 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,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Nadeždu Kirillovu, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta:, uz ½ domājamo daļu uz zemes vienību Kastuļinas pagastā 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 007 0050 uz 10 gadiem.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.7. Par A.Boldyreva iesniegumu.
Saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa Alexeya Boldyreva pilnvarotās personas G.Stoļerova
iesniegums (02.05.2011. Nr.661) par pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
KONSTATĒTS:
Saskaľā ar pirkuma-pārdevuma līgumu, nekustamais īpašums „Sadko 1” kadastra Nr.6072 001
0046 Kastuļinas pagasta Mušā, sastāv no 1 zemes vienības 2,11 ha kopplatībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601),
kas nav pretrunā ar Kastuļinas pagasta teritorijas plānojumu.
Uz nekustamo īpašumu „Sadko 1” nav attiecināmi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
29.pantā paredzētie ierobežojumi.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist, nekustamā īpašuma „Sadko 1”, kadastra Nr.6072 001 0046, iegūšanai Krievijas
Federācijas pilsoľa Alekseja Boldireva (Alexey Boldyrev), reģistrētā dzīves vieta: Krievijas
Federācija, īpašumā.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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Saņemts D.Aleksejevas iesniegums (03.05.2011., Nr.672) par atļaujas izsniegšanu priedes saušņu
novākšanai uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra Nr.76420040052.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes”2.9.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Atļaut īpašniekam Vitālijam Aleksejevam, personas kods, izzāģēt nokaltušo
koku uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420040052 Aglonā, 4.Maija ielā 1, sakarā
ar to, ka tas apdraud ēku drošību.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.9. Par L.Margevičas iesniegumu.
Saņemts L.Margevičas iesniegums (03.05.2011., Nr.671) par nekustamā īpašuma”Bāliņi”
lietošanas mērķa maiņu Kastuļinas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Bāliľi” 0,74 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0108
Kastuļinas pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.10. Par SIA Tērpe iesniegumu.
Saņemts SIA Tērpe valdes locekļa V.Romanovska iesniegums (19.04.2011., Nr.3-14/20) par
nekustamā īpašuma”Zemkalne” lietošanas mērķa maiņu Grāveru pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Zemkalne” 1,11 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0291
Grāveru pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.11. Par SIA Projekts 3 iesniegumu.
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Saņemts SIA Projekts3 valdes locekļa I.Gorda iesniegums (21.04.2011., Nr.596) ) par nosaukuma
piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Jaunizveidotajai zemes vienībai (projektētā platība 182 kv.m.), kas atdalīta no nekustamā
īpašuma „Mežvidi”, kadastra apzīmējums 7642 004 0033, Aglonā, Aglonas pagastā,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: „Mežvidi 1”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.12. Par O.Osipovas iesniegumu.
Saņemts O.Osipovas iesniegums (09.05.2011., Nr.685) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.10.12.4., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības Olgai Osipovai uz neapbūvēto zemi
Aglonas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0258.
Laika periodā no 2009.gada līdz 2011. gadam Olga Osipova turpina lietot šo zemes vienību, kā arī
maksā nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 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,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Papildināt Aglonas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.10.12.4. ar sekojošiem
punktiem:
1.
Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Olgu Osipovu, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta:, uz zemes vienību Aglonas pagastā 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7642 001 0258 uz 10 gadiem.
2. Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0258, piekrīt
pašvaldībai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.13. Par L.Ancveriņas iesniegumu.
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Saņemts L.Ancveriņas iesniegums (05.05.2011., Nr.683) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Precizēt platību pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0132 no 7,8
ha uz 5,1 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības Lidijai Ancveriņai, personas kods, deklarētā adrese:, uz daļu,
t.i. uz 4,6 ha, no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0132
Aglonas pagasta Misānos.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.14. Par J.Kurtiša iesniegumu.
Saņemts J.Kurtiša iesniegums (09.05.2011., Nr.679) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Jurim Kurtišam, personas kods, uz pašvaldības zemes gabalu 3,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0559 Aglonas novada Šķeltovas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.15. Par J.Trifonovas iesniegumu.
Saņemts J.Trifonovas iesniegums (12.05.2011., Nr.716) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.19., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības I.Gavrilovam uz neapbūvēto zemi
Šķeltovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0201. I.Gavrilovs miris.
Ar šo lēmumu bijušā zemes lietotāja mantiniekiem piedāvāts līdz 01.06.2011. noslēgt zemes
pirmtiesību nomas līgumu.

Aglonas novada domes 30.05.2011. sēdes protokols Nr.12

- 14 -

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 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,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar mantinieci Jeļenu Trifonovu, personas kods,
deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6094 004 0201 uz 10gadiem.
2. Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0201, piekrīt
pašvaldībai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.16. Par A.Troicka iesniegumu.
Saņemts A.Troicka pilnvarotās personas Ē.Andžāna iesniegums (11.05.2011., Nr.703) par
pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Aleksejam Troickim, personas kods, uz pašvaldības zemes gabalu
0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0201 Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.17. Par J.Bogdanovas iesniegumu.
Saņemts J.Bogdanovas iesniegums (11.05.2011., Nr.705) par zemes lietošanas mērķu maiņu
Aglonas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
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1. Pamatojoties uz īpašnieces Jevgenijas Bogdanovas, personas kods, personīgo iesniegumu,
nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā – „Bogdani”, kopplatība 1,2 ha, kadastra Nr.7642
005 0147, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (kods 0601).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.18. Par R.Slobodskoja iesniegumu.
Saņemts R.Slobodskoja iesniegums (17.05.2011., Nr.743)par piebraucamā ceļa ierādīšanu uz
iznomājamo pašvaldības zemes gabalu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 iznomāta
Rūdolfam Slobodskajam līdz 01.06.2014. lauksaimnieciskai darbībai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 piegulst pie pašvaldības ceļa ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0580.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 piegulst pie R.Slobodskajam piederošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0567.
R.Slobodskojs lūdz noteikt piebraucamā ceļa servitūta tiesības pa zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0565.
Īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0565 nostiprinātas
zemegrāmatā uz Jekaterinas Krasovskas vārda.
R.Slobodskojs lūdz pārbaudīt robežzīmju atbilstību dabā.
Saskaľā ar LR likumdošanu, - robežzīmju atjaunošanas vai atkārtotas ierādīšanas darbus dabā
var veikt sertificētas mērniecības firmas vai personas.
Ľemot vērā visus augstākminētos apstākļus,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noraidīt Rūdolfa Slobodskoja, personas kods, iesniegumu par piebraucamā ceļa ierādīšanu
uz iznomāto pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0628 caur
J.Krasovskas īpašumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0565.
2. Pilnvarot pašvaldības zemes nomnieku: Rūdolfu Slobodskoju, personas kods, griezties pie
sertificētiem mērniecības darbu veicējiem robežzīmju atjaunošanas jautājumā.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.19. Par A.Daukštes iesniegumu.
Saņemts A.Daukštes iesniegums (19.05.2011., Nr.761) par nekustamā īpašuma”Zvaigzne” sadali
Aglonas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zvaigzne” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā,
īpašnieks Antoľina Daukšte, personas kods.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0217 piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zvaigzneles”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.20. Par SIA WIKI iesniegumu.
Saņemts SIA Wiki pilnvarotās personas S.Ščeglova iesniegums (17.05.2011., Nr.742) par
nekustamā īpašuma”Meža Liepaiņi” sadali Kastuļinas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Meža Liepaiņi” sadalei Aglonas novada Kastuļinas
pagastā, īpašnieks SIA Wiki, reģ. Nr.45403029051.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0136
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Meža Liepas”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.21. Par M.Pizāna iesniegumu.
Saņemts M.Pizāna iesniegums (11.05.2011., Nr.711) par pašvaldības zemes nomas tiesību maiņu
Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Grāveru pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6058 006 0135
un 6058 004 0348 ir iznomātas Artūram Pizānam, nomas līguma termiņš 31.12.2033..
Iesniedzējs Māris Pizāns(Artūra Pizāna brālis) ir vienojies par nomas tiesību pārreģistrāciju.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Lauzt, iepriekš noslēgto, zemes nomas līgumu ar nomnieku Artūru Pizānu uz pašvaldības
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0135 un 6058 004 0348.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības Mārim Pizānam, personas kods, deklarētā adrese:, uz
pašvaldības zemes vienību 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0135 un uz
zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0348 Grāveru pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
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kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.22. Par ZS „Latgales saimniece” iesniegumu.
Saņemts ZS Latgales saimniece īpašnieces Z.Stivriņas iesniegums (10.05.2011., Nr.3-14/23) par
pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Grāveru pagastā,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības ZS Latgales saimniece, reģistrācijas nr. 41501023092, juridiskā
adrese: Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 3,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0146 Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.23. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (26.04.2011., Nr.620) par apbūvētas zemes
piekritību valstij Aglonas pagastā,
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.08.2010. lēmumu Nr.24.1., atbilstoši VZD 11.08.2010. iesniegumam,
tika noteikts, ka apbūvētā zemes vienība Aglonas pag., „Dimanti”, ar kadastra apzīmējumu 7642
006 0102, piekrīt pašvaldībai.
VZD Latgales reģionālā nodaļa ir iesniegusi 28.01.2010. pieľemto nekustamā īpašuma „Dimanti”
nodošanas – pārľemšanas aktu, atbilstoši kuram, uz zemes vienības esošās ēkas pieder valstij VAS
„Privatizācijas aģentūra” personā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.' panta 1.daļas 1.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Uzskatīt par spēkā neesošu Aglonas novada domes 30.08.2010. lēmuma Nr.24.1.daļu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0102 piekritību pašvaldībai.
2. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība „Dimanti”, Aglonas pag., Aglonas novadā, kadastra
Nr. 7642 006 0102, piekrīt valstij.
Aglonas novada domes 30.05.2011. sēdes protokols Nr.12
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I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.24. Par V.Lukaševiča iesniegumu.
Saņemts V.Lukaševiča iesniegums (18.05.2011., Nr.759) par nekustamā īpašuma”Īvas” sadali
Aglonas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Īvas” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā, īpašnieks
Vladislavs Lukaševičs, personas kods.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,4309 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0479
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Ābolītes”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.25. Par A.Kudrjašova iesniegumu.
Saņemts A.Kudrjašova iesniegums (20.05.2011., Nr.769) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības Aleksandram Kudrjašovam, personas kods, deklarētā
adrese:, uz pašvaldības zemes vienību 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004
0109 Šķeltovas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.26. Par ZS „Deņevo” iesniegumiem.
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.Stivriņa iesniegumi (10.05.2011. un 11.05.2011., Nr.3-14/24) par
pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Grāveru un Kastuļinas pagastā,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas nr. 41501018265, juridiskā adrese:
Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 4,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 005 0116, uz daļu no pašvaldības zemes vienības t.i. uz 7,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 2001 Grāveru pagastā un uz pašvaldības zemes
vienību 1,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0013, uz pašvaldības zemes
vienību 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0063, uz daļu no pašvaldības
zemes vienības t.i. uz 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0193 Kastuļinas
pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Piešķirt nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas nr. 41501018265, juridiskā adrese:
Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz valsts zemes rezerves fondam nodoto zemes
vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0220 Kastuļinas pagastā.
4. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. Nomas
līgumā iekļaut nosacījumu, to pēc 1 mēneša lauzt gadījumā, ja šai zemei ar likumu tiek
noteikta piekritība konkrētai valsts institūcijai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.27. Par SIA TERED RAIL& LOGISTICS iesniegumu.
Saņemts SIA TERED RAIL& LOGISTICS pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums (24.05.2011.
Nr.784) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas pagasta
nekustamajam īpašumam „Jaunsētas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0129
sadalei 3 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0076, 1. zemes gabalam ar projektēto
platību 2,5 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunsētas”,
2. jaunizveidotajam
zemes gabalam ar projektēto platību 2,1 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunsētu
ostas”, 3. jaunizveidotajam zemes gabalam ar projektēto platību 2,5 ha piešķirt jaunu nekustamā
īpašuma nosaukumu „Pāvela osta”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.28. Par A.Tarvida iesniegumu.
Saņemts A.Tarvida iesniegums (25.05.2011. Nr.786) par nekustamā īpašuma”Birznieki” sadali
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
12.punktu,
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Birznieki” Aglonas novada Aglonas pagastā sadalei,
īpašnieks Andris Tarvids, personas kods.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 007
0051 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Jaunizveidojamai zemes vienībai piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu:
„Birznieciņi”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.29. Par E.Luņa iesniegumu.
Saņemts E.Luņa iesniegums (25.05.2011., Nr.787) par nekustamā īpašuma”Kovaļovas
dzirnavas” lietošanas mērķa maiņu Grāveru pagastā.
Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Kovaļovas dzirnavas” 0,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058
005 0139 Grāveru pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.30. Par O.Sidorovičas iesniegumu.
Saņemts O.Sidorovičas iesniegums (30.05.2011., Nr.3-17/21) par zemes pirmreizējās nomas
tiesību izmantošanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības O.Sidorovičai uz neapbūvēto zemi
Šķeltovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078.
Ar šo lēmumu bijušajām zemes lietotājam piedāvāts līdz 01.06.2011. noslēgt zemes pirmtiesību
nomas līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 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,
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Deputāte I.Barkeviča nepiedalās balsojumā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Olgu Sidoroviču, personas, deklarētā
dzīvesvieta:, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6094 001 0078 uz 10gadiem.
2. Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0078, piekrīt
pašvaldībai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
9.§
Par iepirkumiem.
(Ziľo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Beķis.
V.Krimans jautā par 9.2.punktu, vai ir vajadzība veikt iepirkumu šim pakalpojumam?
V.Krimans piedāvā izľemt 9.2.punktu un neatbalstīt to.
V.Krimana priekšlikums ir jautājumu atlikt, izvērtēt un nākošajā sēdē balsot.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 8 (A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks,
M.Mežiniece, I.Soldāne), neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
9.1. Par iepirkumu “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības tiltu konstrukcijā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšana, ka par pašvaldības pasūtījuma „Tehnisko projektu izstrāde un
autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības tiltu konstrukcijā ”, identifikācijas Nr.
AND/2011/6/ELFLA, realizētāju iepirkuma komisija izvēlas AS “Ceļuprojekts”, reģ.Nr.
40003026637, juridiskā adrese – Murjāľu iela 7a, Rīga, LV 1024, sakarā ar to, ka tas ir
pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko
cenu.
2. Slēgt līgumu ar AS “Ceļuprojekts”, reģ.Nr. 40003026637, juridiskā adrese – Murjāľu iela 7a,
Rīga, LV 1024, pasūtījuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības tiltu konstrukcijā”, identifikācijas Nr. AND/2011/6/ELFLA, realizēšanai
I lote - “Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-3 KovaļovaMateļi-Raginski 0,050km” izstrāde un autoruzraudzība” par piedāvājuma cenu Ls 3820,00
(bez PVN 22 %), līguma kopējā summa Ls 4660,40.
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II lote - “ Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-33 Sakova –
Akmeneica 0.208 km, Grāveru pagasts Aglonas novads” izstrāde un autoruzraudzība” par
piedāvājuma cenu Ls 3820,00 (bez PVN 22 %), līguma kopējā summa Ls 4660.40.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
9.2. Par zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 2
(I.Soldāne, A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Veikt iepirkuma procedūru pašvaldības pasūtījumam “ Zvērinātā revidenta pakalpojuma
saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs.”
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.§
Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
(Ziľo: A.Bartuša)
5.1. Par J.Artjomova iesniegumu.
Izskatot Jāľa Artjomova, personas kods, dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
12.05.2011., Nr.717) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Koškina ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jāni Artjomovu, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Koškina ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

5.2. Par V.Artjomova iesniegumu.
Izskatot Viktora Artjomova, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
13.05.2011., Nr.722) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Koškina ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Viktoru Artjomovu, personas kods ,
dzīves vieta, par zivju nozveju Koškina ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.3. Par J.Jakunova iesniegumu.
Izskatot Jāľa Jakunova, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.05.2011.,
Nr.718) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Kustaru ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jāni Jakunovu, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Kustaru ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.4. Par A.Streļča iesniegumu.
Izskatot Aināra Streļča, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 17.05.2011.,
Nr.738) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Užuľu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Aināru Streļču, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.5. Par G.Streļčas iesniegumu.
Izskatot Guntas Streļčas, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
17.05.2011., Nr.737) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Užuľu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Guntu Streļču, personas kods , dzīves
vieta, par zivju nozveju Užuņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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5.6. Par I.Reščenko iesniegumu.
Izskatot Igora Reščenko, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
17.05.2011., Nr.739) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Ģeraľimovas Ilzas
ezerā zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Igoru Reščenko, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Ģeraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.7. Par M.Harčenko iesniegumu.
Izskatot Marata Harčenko, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
23.05.2011., Nr.772) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Ģeraľimovas Ilzas
ezerā zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Maratu Harčenko, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Ģeraņimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.8. Par V.Platača iesniegumu.
Izskatot Vladislava Platača, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 24.05.2011., Nr.
782) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vladislavu Plataci, personas kods,
dzīves vieta, par zivju
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nozveju Aksenavas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriņam.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.9. Par A.Krasņakova iesniegumu.
Izskatot Anatolija Krasľakova, personas kods,
dzīves, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
03.05.2011., Nr. 4-13/27) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu vienu murdu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Anatoliju Krasņakovu, personas
kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu
murdu.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.10. Par V.Skorodihina iesniegumu.
Izskatot Vadima Skorodihina, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
03.05.2011., Nr. 4-13/26) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu un vienu murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vadimu Skorodihinu, personas kods
dzīves vieta, par zivju
nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu un vienu murdu.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.11. Par V.Voščinska iesniegumu.
Izskatot Vladimira Voščinska, personas kods, dzīes vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
09.05.2011., Nr. 4-13/29) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
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„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vladimiru Voščinsku, personas
kods, dzīves vieta, par zivju nozveju
Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.12. Par R.Radionovas iesniegumu.
Izskatot Raisas Radionovas, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
09.05.2011., Nr. 4-13/30) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Raisu Radionovu, personas kods ,
dzīves vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.13. Par L.Kupšes iesniegumu.
Izskatot Lūcijas Kupšes, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
12.05.2011., Nr. 4-13/31) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Lūciju Kupši, personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

Aglonas novada domes 30.05.2011. sēdes protokols Nr.12

- 27 -

5.14. Par N.Ruža iesniegumu.
Izskatot Nikolaja Ruža, personas kods, dzīves v., iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.05.2011.,
Nr. 4-13/32) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Nikolaju Ružu, personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.15. Par J.Seņkovskas iesniegumu.
Izskatot Janīnas Seľkovskas, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
12.05.2011., Nr. 4-13/33) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Janīnu Seņkovsku, personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.16. Par N.Skorodihina iesniegumu.
Izskatot Nikolaja Skorodihina, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
12.05.2011., Nr. 4-13/34) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Jezinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Nikolaju Skorodihinu, personas
kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Jezinkas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Aglonas novada domes 30.05.2011. sēdes protokols Nr.12

- 28 -

I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.17. Par V.Lobaškina iesniegumu.
Izskatot Vladimira Lobaškina, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
12.05.2011., Nr. 4-13/35) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Saviľu ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vladimiru Lobaškinu, personas
kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Saviņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.18. Par J.Luņa iesniegumu.
Izskatot Jāľa Luľa, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 17.05.2011.,
Nr. 4-13/37) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Saviľu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar vienu 30 m garu tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jāni Luni personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Saviņu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.19. Par E.Dzalba iesniegumu.
Izskatot Edgara Dzalba, personas kods,
dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
17.05.2011., Nr. 4-13/38) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Zosnas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar vienu murdu,
pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Edgaru Dzalbu, personas kods ,
dzīves vieta, par zivju nozveju Zosnas ezerā ar vienu murdu.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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6.§
Par projektiem.
(Ziľo: I.Valaine)
6.1. Par projektu “ Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas novada
izglītības iestādēs.”
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pēc diviem gadiem, kad projekts būs pabeigts, tas automātiski atļauj
to pārtraukt, ja nav, tad kāpēc nav mums visiem informācijas? Vai pēc diviem gadiem novadam
nevajadzēs finansēt kaut kādu daļu?”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā atklātā projektu
iesniegumu atlases 2. Kārtās Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu
ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projektā ar projekta iesniegumu
“Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas novada izglītības
iestādēs”, paredzot ESF finansējumu 100% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu
kopsummas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu:
„Skaidrojums protokola balsojumam
Aglonas pagasta padomei bija veiksmīga projektu realizācijas pieredze un mēs kā deputāti esam
par pārdomātu projektu īstenošanu Aglonas novadā un novada attīstību. Taču, sakarā ar to, ka
regulāri pieprasām domes amatpersonām sniegt detalizētu informāciju par realizējamo un
plānoto projektu finanšu plūsmu, kredītu apjomiem, izmaksu plāniem, un saľemam atteikumus
vai nepilnīgu vispārīga rakstura informāciju, mums ir pamatotas bažas, ka, realizējot plānotos
un iesāktos projektus bez pienācīgas finanšu analīzes, ir apdraudēta novada iestāžu un
struktūrvienību darbība, darbinieku darba vietu saglabāšana. Tāpēc informējam Aglonas novada
domi par to, ka mēs esam spiesti balsot pret piedāvāto lēmumprojektu, ja par to nav saľemti
finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju atzinumi par to, ka projektu
realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud Aglonas novada domes budžetu.
Ľemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, ir nepieciešams ļoti rūpīgi un objektīvi veikt
projektu nepieciešamības un to ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanu, ko esam daudzkārt
ierosinājuši domes un komiteju sēdēs, kā arī lūguši domes administrācijai un domes
priekšsēdētājam.”
6.2. Par projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II. Kārta.”
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
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atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka VARAM ir apstiprināts ERAF projekta iesniegums
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II. Kārta” (identifikācijas
numurs 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054).
2. Veikt iepirkuma procedūru projekta vadībai (projekta vadītājs, projekta lietvedis, projekta
grāmatvedis, projekta tehniskais speciālists).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

6.3. Par projektu “ Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā”.
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināts ELFLA projekta iesniegums
“Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novadā” (identifikācijas numurs 11-03-L32100000004).
2. Apstiprināt projekta vadību:
1. projekta vadītāja Ineta Valaine
2. projekta vadītāja asistente Anita Podskočija
3. projekta grāmatvede Regīna Leonova.
3. Pieľemt zināšanai, ka projekta vadības komanda strādās bez atlīdzības.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
6.4. Par projektu “ Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai.”
Deputāts A.Streļčs atgriežas sēžu zālē.
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, I.Barkeviča, A.Kluss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka Sabiedrības integrācijas fondā ir apstiprināts ESF projekta iesniegums
“Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai ” (identifikācijas
numurs 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041).
2. Veikt iepirkuma procedūru projekta vadībai (projekta vadītājs, projekta grāmatvedis).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Deputāti balso par sēdes pārtraukumu.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2
(I.Soldāne, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

10.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziľo: I.Reščenko)
10.1. Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumiem:
10.1.1. Par I.Lazdānes iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu braucienam uz
Jēkabpili (16.05.2011., Nr.731).
Saľemts Aglonas bazilikas ērģelnieces I.Lazdānes iesniegums (16.05.2011., Nr.731), kurā
teikts, ka 14.05.2011. Aglonas bazilikas jauktais koris Muzeju nakts ietvaros sniedza gregorisko
dziedājumu koncertu Krustpils luterāľu baznīcā. Braucienam bija pieteikts Aglonas pagasta
autobuss un apmaksāt brauciena izdevumus (100 Ls apmērā) garantēja Jēkabpils novada dome. Bet
tā kā Aglonas transports bija „izgājis no ierindas”, braucienam tika izmantots Višķu pagasta
autobuss, līdz ar to brauciena izmaksas palielinājās par 20,36 Ls (kopējā summa 120,36 Ls). Lūdz
rast iespēju apmaksāt trūkstošo summu – 20,36 Ls.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 12 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt Aglonas bazilikas jauktā kora brauciena izdevumu trūkstošo summu Ls 20,36.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumie m.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.1.2. Par I.Lazdānes iesniegumu par balvu piešķiršanu VIII Jauno vokālistu
konkursam „Dziedu Dievmātei” (09.05.2011., Nr.686).
Saľemts Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes iesniegums (09.05.2011., Nr.686),
kurā teikts, ka 18.maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē notiks VIII Jauno vokālistu konkurss „
Dziedu Dievmātei”. Katru gadu, bez oficiāli godalgotajām vietām, konkursa dalībniekiem tiek
piešķirtas speciālas balvas par labāko latgaliešu tautas dziesmas izpildījumu katrā grupā. Lūdz rast
iespēju Aglonas novadam būt šo balvu sponsoram. Aglonas novads, kā konkursa atbalstītājs
izskanētu visā Latvijā. Nepieciešamas 6 balvas, jo ir 6 konkursa grupas.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas bazilikas kora skolai VIII Jauno vokālistu konkursa „ Dziedu
Dievmātei” balvām 6 dāvanu kartes Ls 10,00 vērtībā, kopsummā Ls 60,00.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
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Debatēs piedalās: V.Krimans, M.Mežiniece, I.Soldāne, D.Vanags, A.Ruduks, J.Rutka.
V.Krimans iebilst, ka nevar balsot un apstiprināt lēmumprojektu ar atpakaļejošu datumu.
M.Mežinieces priekšlikums ir 1.punktā mainīt no „piešķirt” uz „pieľemt zināšanai”.
V.Krimana priekšlikums ir pieľemt zināšanai, ka novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko apmaksā
dāvanu kartes.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kārtējo reizi es kā deputāts spiests balsot par to, kas sen jau izdarīts,
un nauda ir piešķirta, nauda izmantota un es kā ķīlnieks nevaru saprast, kāpēc man vajag šajā
situācijā roku pacelt, neskatoties uz to, ka es to atbalstu.”
V.Krimana priekšlikums noraidīt sagatavoto lēmumprojektu, ņemot vērā to, ka novada domes
priekšsēdētājs I.Reščenko apmaksās dāvanu kartes.
M.Mežinieces priekšlikums ir 1.punktā „pieņemt zināšanai” un 2.punktu atstāt nemainīgu.
Deputāti balso par M.Mežinieces priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Barkeviča A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
1 (A.Beķis), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka Aglonas bazilikas kora skolai VIII Jauno vokālistu konkursa
„Dziedu Dievmātei” balvām tika piešķirtas 6 dāvanu kartes Ls 10,00 vērtībā,
kopsummā Ls 60,00.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumie m.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Deputāte I.Barkeviča atstāj sēžu zāli plkst.12:30.
10.13. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-06.
Projekta vadītāja I.Valaine sniedz īsu pārskatu par projektu, kura ietvaros tika veikta siltināšana
Aglonas vidusskolā.
Uz deputāta V.Krimana jautājumiem atbild SIA „Riveta” vadītājs M.Mūrnieks un būvuzraugs
U.Stuklis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3 (I.Soldāne,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai projekta vadītājas I.Valaines ziņojumu par projekta norisi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.12. Par V.Krimana un J.Rutka 21.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-05.
Projekta asistente Z.Ločmele sniedz īsu pārskatu par braucienu uz Igauniju projekta „Publisko
elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā” ietvaros.
Debatēs piedalās: I.Soldāne, J.Rutka, V.Krimans.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli plkst.13:10.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas ārpus 21 cilvēka, mīnus 2 šoferi, un projekta komandas, vēl
piedalījās braucienā uz Igauniju?”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 1
(I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai projekta asistentes Z.Ločmeles ziņojumu par projekta norisi
un braucienu uz Igauniju.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo uz mūsu četriem primitīviem jautājumiem,
nesaľēmām galveno atbildi, kas piedalījās braucienā.”
10.10. Par deputātu apliecībām.
Ir iesniegti 5 apliecību paraugi.
Deputāti izvēlas pēdējo apliecības paraugu.
Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Kluss, M.Mežiniece, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt deputātu apliecības paraugu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.§
Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio
ieraksti.
(Ziľo: I.Reščenko)
Deputāts V.Krimans atgriežas sēžu zālē.
Iesniegti 2 varianti.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “ Kārtība, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio ieraksti.”

Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, A.Ruduks.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu priekšsēdētājam: „Mans iesniegums, neatceros jau no kāda
mēneša stāv pie Jums, ar lūgumu izsniegt man audio ierakstus no tā laika kad mēs sākām audio
ierakstīšanu. Kāds normatīvais akts vai likums konkrēti nosaka kārtību, ka man uz mana rakstiska
iesnieguma nav atbildes, nav nekādas rīcības? Kāds likums aizliedz man to visu saľemt?”
A.Ruduka priekšlikums ir balsot par 3 variantiem.
V.Krimana priekšlikums ir nebalsot par šiem 2 variantiem, bet audio ierakstus izsniegt pēc Aglonas
novada domes deputātu iesnieguma saņemšanas.
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Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Bartuša, M.Mežiniece,
A.Ruduks, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko,
A.Beķis, A.Kluss), NOLEMJ:
1. Izsniegt Aglonas novada domes deputātiem Aglonas novada domes un pastāvīgo
komiteju sēžu audio ierakstus pēc deputāta iesnieguma saņemšanas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

10.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziľo: I.Reščenko)
10.2. Par A.Suveizda iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka postījumu
novēršanai (11.05.2011., Nr.709).
Saľemts Andra Suveizda iesniegums (11.05.2011., Nr.709), kurā tiek lūgts piešķirt materiālo
pabalstu, sakarā ar ugunsgrēku š.g. 6.maijā (nodega kūts un šķūnis).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, A.Ruduks, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtēju situāciju un sniedzot palīdzību ugunsgrēka postījumu
novēršanai, piešķirt materiālo pabalstu Andrim Suveizdam, p.k.,
dzīv., Ls 200,00 apmērā.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumie m.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.3. Par Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegumu
par finansiālu atbalstu Šķeltovas pareizticīgās baznīcas 175.gadu jubilejā (12.05.2011.,
Nr.719).
Saľemts Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegums
(12.05.2011., Nr.719), kurā tiek lūgts finansiāli atbalstīt Šķeltovas pareizticīgās baznīcas 175. gadu
jubilejas atzīmēšanu.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Sakarā ar Šķeltovas pareizticīgās baznīcas 175.gadu jubileju, piešķirt finansiālu
atbalstu Ls 50,00 apmērā.
2. Līdzekļi no Šķeltovas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas
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iesniegumu par iestādes darba režīmu vasaras periodā (17.05.2011., Nr.741).
Saľemts Aglonas novada PII vadītājas V.Mihailovas iesniegums (17.05.2011., Nr.741), kurā tiek
lūgts slēgt pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 01.07. līdz 31.07.2011., sakarā ar darbinieku
atvaļinājumiem.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 01.07.2011. līdz 31.07.2011.,
novada PII darbinieku atvaļinājumiem.

sakarā ar Aglonas

Debatēs piedalās: V.Krimans, M.Mežiniece, I.Soldāne, J.Rutka.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu domes priekšsēdētājam: „Kad paredzēti atvaļinājumi
pirmsskolas izglītības iestādēs Priežmalē, Šķeltovā un Grāveros?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt”: „Atbildes es nevaru saľemt no priekšsēdētāja.”
Deputāts A.Ruduks atstāj sēžu zāli plkst.14:15.
M.Mežiniece jautā, kāpēc Aglonā ir jāslēdz pirmsskolas izglītības iestāde uz vienu mēnesi?
Vecākiem, kuri strādā, nav kur atstāt bērnus.
M.Mežinieces priekšlikums ir uzaicināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus apspriest šo
jautājumu.
Deputāti balso par M.Mežinieces priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, uzaicināt uz komitejas sēdi Aglonas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītājus.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.5. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis Nr.4, Aglonā.
(Ziľo: V.Grigulis)
2010.gada 15.novembrī civillietā Nr. C25063809 starp Aglonas novada pašvaldību un Annu
Jubeli tika noslēgts un apstiprināts izlīgums. Izlīgumam piekrīt arī Dzintra Valaine. Tiesvedība
civillietā Nr. C25063809 ir izbeigta pamatojoties uz noslēgto izlīgumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 5. panta 2. daļu, 2010. gada 15. novembra izlīgumu civillietā Nr. C25063809,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2009.gada 11.augusta dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 3/ī izīrējot Dzintrai Valainei,
personas kods, 1 (vienu) istabu 8,2 kvadrātmetru platībā Aglonas novada pašvaldībai piederošajā
dzīvoklī, Aglonā.
2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Annu Jubeli, personas kods, īzīrējot 2 (divas) istabas 29,3
kvadrātmetru paltībā Aglonas novada pašvaldībai piederošajā dzīvoklī Aglonā.
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.
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Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, jautājumu izskatīt atkārtoti Finanšu
komitejā par divu jaunu līgumu slēgšanu ar Dz.Valaini un A.Jubeli.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 4 (V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags,
J.Rutka); pret – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss, A.Bartuša, M.Mežiniece); atturas – nav,
neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 2 (I.Reščenko, A.Beķis); pret – 4
(V.Krimans, D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka); atturas – 3 (M.Mežiniece, A.Bartuša, A.Kluss),
neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
10.6. Par Ļ.Antonovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu bēru rīkošanai
(18.05.2011., Nr.748).
Saľemts Ļ.Antonovas iesniegums (18.05.2011., Nr.748), kurā tiek lūgts iedalīt materiālo
pabalstu, sakarā ar dēla Alekseja Antonova nāvi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt materiālo pabalstu bēru rīkošanai Ļubovai Antonovai, p.k.,
dzīvojošai Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., Ls 100,00 apmērā.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumie m.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.7. Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par centra darba
režīmu skolēnu brīvdienās (11.05.2011., Nr.704).
Saľemts bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegums (11.05.2011.,
Nr.704), kurā tiek lūgts apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra darba režīmu,
organizējot darbu ar apmeklētājiem skolēnu brīvdienās, ar 01.06.2011. no plkst.9.00 līdz 17.30.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Soldāne, J.Rutka, I.Reča.
V.Krimans iebilst par centra darba laiku, vajag organizēt darbu arī sestdienās un svētdienās.
Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja I.Reča īsumā stāsta par plānoto darbu un nodarbībām skolēnu
brīvdienās.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra darba režīmu, organizējot
darbu ar apmeklētājiem skolēnu brīvdienās, ar 01.06.2011. no plkst.9.00 līdz 17.30.
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I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.8. Par V.Bogdanovas iesniegumu par materiālā pabalsta piešķiršanu ugunsgrēka
postījumu novēršanai (18.04.2011., Nr.11-18/245).
Saľemts V.Bogdanovas iesniegums (18.04.2011., Nr.11-18/245), kurā tiek lūgts piešķirt
materiālo pabalstu, sakarā ar ugunsgrēku (izdega jumts un otrais stāvs).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, V.Krimans, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Sakarā ar ārkārtēju situāciju un sniedzot palīdzību ugunsgrēka postījumu novēršanai,
piešķirt materiālo pabalstu Valentīnai Bogdanovai, p.k., dzīv., Ls 200,00 apmērā.
Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumie m.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.9. Par SIA „LOADER” iesniegumu par pašvaldības zemes iznomāšanu Aglonas novadā
kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai (18.04.2011., Nr.577).
Saľemts SIA LOADER valdes locekļa J.Sokolova iesniegums (18.04.2011., Nr.577) par
pašvaldības zemes iznomāšanu Aglonas novadā kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – 1 (M.Mežiniece); atturas – 2 (I.Soldāne, A.Bartuša),
NOLEMJ:
Piešķirt nomas tiesības SIA LOADER, reģistrācijas Nr.40003723779, juridiskā adrese:
Skolas iela 161, Rīga, LV 1067, uz pašvaldības zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058
002 0155, daļu 0,9 ha platībā, Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907).
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
1.

10.11. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.
(Ziľo: V.Grigulis)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai izveidotās darba grupas vadītāja V.Griguļa ziņojumu.
2. Izpildīt Aglonas novada domes lēmumu (17.03.2010. sēdes protokols Nr.8 §12) par
Jaunaglonas muzeja kolekcijas iegādi un Ls 500,00 izmaksu Irēnai Ancānei.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.14. Par atsavināšanas komisijas izveidi.
Pamatojoties uz likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 9. panta 2. daļu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Izveidot pašvaldībai piederošā īpašuma zemes vienības ar kadastra numuru
76420040140 atsavināšanas komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: Ainārs Streļčs
komisijas locekļi: Marija Lazdāne, Viesturs Grigulis.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.15. Par darba aizsardzības jautājumiem Aglonas vidusskolā.
(Ziľo: G.Lukaševičs)
G.Lukaševicš īsumā informē, ka Aglonas vidusskolā ir veikta darba risku novērtēšana.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss,
A.Bartuša, M.Mežiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča ziņojumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
I.Reščenko ziľo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.15:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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