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SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā

2011.gada 27.jūlijā

Nr.18

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – Sk.Meţiniece
Piedalās – 13 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Antons Beķis,
Aivars Kluss, Ainārs Streļčs (līdz plkst.16:30), Andris
Ruduks, Ingūna Barkeviča, Mārīte Meţiniece (no plkst.13:20)
Didzis Vanags, Jānis Rutka, Iveta Soldāne, Anita Anna
Bartuša,Vadims Krimans
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists V.Grigulis,
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ā.Perševica, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine, komunāla dienesta vadītājs
V.Dimpers, novada domes juriste S.Kotāne
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budţetu.
2.1 Par budţeta izpildi.
2.2.Par budţeta rozījumiem
2.3.Par štatu sarakstiem.
3. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
3.1. Par Socialā dienesta vadību.
3.2. Par saistošajiem noteikumiem “ Par socialās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”
3.3. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot
atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”
3.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
3.5. Par sociālajiem pabalstiem
4. Par ESF projekta “Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”
vadītāja apstiprināšanu.
5. Par zivju nozveju
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5.1.Par G.Bogdanova iesniegumu.
5.2.Par J.Pokšāna iesniegumu.
5.3.Par F. Rubašenko iesniegumu.
6. Par zemes jautājumiem
7. Par iepirkumiem
7.1. Par iepirkumu “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un
Šķeltovas pagastā”
7.2. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas
ciemā II kārta”būvuzraudzība”
8. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
8.1.
Par SIA „Nodserviss” iesniegumu par līguma termiņa pagarinājumu
8.2.
Par V.Maļugina iesniegumu par koku nozāģēšanu.
8.3.
Par SIA “Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu
Sakarā ar to, ka darba kārtību jāpapildina ar 8 jautājumiem, sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot
par izsludināto sēdes darba kārtību atsevišķi un pēc tam par papildus jautājumiem.
V.Krimans uzskata, ka jautājums par budţetu jāizskata pēc tam, kad tiks izskatīti jautājumi, kas
saistīti ar finansēm.
Priekšlikums izsludinātās sēdes darba kārtības 3.5.punktu „Par sociālajiem pabalstiem” un 8.3.
punktu „Par SIA „Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu” izskatīt pirms budţeta.
Debatēs piedalās V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags.
Deputāti vienojas:
Izsludinātās sēdes darba kārtības 3.punktu „Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā pieľemtajiem lēmumiem” apstiprināt par 2.punktu un 8.3. punktu „Par SIA
„Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu” apstiprināt par 3.punktu.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieľemtajiem lēmumiem:
2.1. Par saistošajiem noteikumiem “ Par socialās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.
2.2. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot
atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
2.3. Par sociālajiem pabalstiem.
2.4. Par Socialā dienesta vadību.
2.5. Par dzīvokļu jautājumiem.

3. Par SIA “Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu.
4. Par budţetu.
4.1. Par budţeta izpildi.
4.2. Par štatu sarakstiem.
4.3. Par budţeta grozījumiem.
5. Par ESF projekta “Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas
novadā” vadītāja apstiprināšanu.
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6. Par zivju nozveju:
6.1. Par G.Bogdanova iesniegumu.
6.2. Par J.Pokšāna iesniegumu.
6.3. Par F. Rubašenko iesniegumu.
7. Par zemes jautājumie m.
8. Par iepirkumiem:
8.1. Par iepirkumu “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā
un Šķeltovas pagastā”.
8.2. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta
Aglonas ciemā II kārta”būvuzraudzība”.
9. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija:
9.1. Par SIA „Nodserviss” iesniegumu par līguma termiľa pagarinājumu.
9.2. Par V.Maļugina iesniegumu par koku nozāģēšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumie m:
-

Par Terehovas ezera nomas līguma grozījumiem.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
Par grozījumiem Aglonas novada domes darba kārtības noteikumos.
Par zivju nozveju: „Par R.Leonoviča iesniegumu” un „Par J.Krjukova iesniegumu”.
Par zemes jautajumiem: Par J.Šuplinskas iesniegumu.
Par iepirkumiem: Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta
Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība”.
Par Jaudzemu ielas 4 iedzīvotāju iesniegumu par koku nozāģēšanu.

V.Krimans- Vai finanšu komitejā jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā ir skatīts?
I.Reščenko- finanšu komitejā šis jautājums netika skatīts.
V.Krimana priekšlikums jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīdus kārtībā sēdes darba kārtībā neiekļaut.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par darba kārtības palildus jautājumiem, izņemot
jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:
6. Par zivju nozveju:
6.4. Par R.Leonoviča iesniegumu.
6.5. Par J.Krjukova iesniegumu.
7. Par zemes jautājumie m- par J.Šuplinskas iesniegumu.
8. Par iepirkumiem:
8.3. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta
Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība”.
9.3.
Par grozījumiem Aglonas novada domes darba kārtības noteikumos.
9.4.
Par Terehovas ezera nomas līguma grozījumiem.
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9.5.
Par Jaudzemu ielas 4 iedzīvotāju iesniegumu par koku nozāģēšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Balso par jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā iekļaušanu darba kārtībā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); atturas –
2 (I.Soldāne, A.Streļčs), NOLEMJ:
Sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:
9.6.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Uz sēdi ierodas deputāte M.Meţiniece (plkst.13:20)
1. §
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
(ziņo: I.Reščenko)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt.
V.Krimans- ar kādu datumu ir atbrīvota sociālā dienesta vadītāja?
Kad bija pabeigti darbi BSAC „Somerseta”?
V.Krimans- kāpēc jūs neinformējiet kārtējā sēdē deputātus, kad mēs runājām par vienošanās
slēgšanu ar aģentūru par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra projektu. Kāds bija pamats
vienošanās slēgšanai. Mēs kā deputāti 9.jūnijā saņēmām aģentūras vēstuli, ka projekta izmaksas
attiecināmas. Kāda komiteja izskatīja pretenzijas, kas bija pusgada garumā? Kāpēc bija slēpta
informācija kārtējās sēdes laikā?
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, I.Barkeviča, M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 3 (D.Vanags,
J.Rutka, V.Krimans); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieľemto lēmumu, laika posmā no 22.06.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts V.Krimans lūdz ieprotokolēt skaidrojumu „Pret” balsojumam: „Sakarā ar to, ka deputāti
nav pilnīgi informēti, nesaņēmu nekādu informāciju par aģentūras vai citas valsts struktūrām, kur
atrada kaut kādu minimālu kļūdu, balsoju „Pret””. Uzskatu, ka Igora kungs turpina sēdēt krēslā,
kurā viņam nav tiesību atrasties”.
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2. §
Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieľemtajiem lēmumiem.
2.1. Par saistošajiem noteikumiem “ Par socialās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.
(Ziņo I.Barkeviča)
Uz sēdi ir sagatavoti 2 priekšlikumi:
I priekšlikums:
NOLEMJ:
1. Neveikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”

II priekšlikums:

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.___ „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturtās un piektās daļas
1.1. Papildināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” ar
punktu:
2.1.8. vienreizējs pabalsts sakarā ar jaundzimušo 100 Ls apmērā,
a. ja vismaz viens no vecākiem gadu ir deklarēts Aglonas novadā;
b. ja bērns ir deklarēts Aglonas novadā.

Debatēs piedalās V.Krimans, J.Rutka.
V.Krimans- Finanšu nodaļas vadītāja sagatavoja kādu atzinumu, ka nevar atrast līdzekļus, lai
ieviestu jaunu pabalstu?
I.Reščenko- finanšu nodaļas ieteikums izmaiņas paredzēt un diskutēt par šo jautājumu pie jaunā
budţeta apstiprināšanas.
V.Krimana priekšlikums sākumā balsot par II priekšlikumu.
Balso par II priekšlikumu:
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 8 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – 5
(M.Meţiniece, I.Reščenko, A.Badūns, A.Beķis, A.Streļčs,), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Aglonas
novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā”.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturtās un piektās daļas
1.1. Papildināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā” ar punktu:
2.1.8. vienreizējs pabalsts sakarā ar jaundzimušo 100 Ls apmērā,
a. ja vismaz viens no vecākiem gadu ir deklarēts Aglonas novadā;
b. ja bērns ir deklarēts Aglonas novadā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2.2. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību
trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
(Ziņo I.Barkeviča)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību
trūcīgās ģimenes (personas) statusam.” (Pielikumā).
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.8 „Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās
ģimenes (personas) statusam” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)

Debatēs piedalās V.Krimans, kuram ir pretenzija par to, ka nav jurista atzinuma.
A.Ruduka priekšlikums jautājumu atlikt, juristam sagatavot atzinumu par šo jautājumu.
Vienojas jautājumu izskatīt sēdes beigās, kad uz sēdi ieradīsies juriste S.Kotāne, kura gatavoja
šo jautājumu.
2.3. Par sociālajiem pabalstiem.
(Ziņo A.Perševica)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne,
D.Vanags, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 620,00
(saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3. §
Par SIA “Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu.
(ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās V.Krimans, A.Badūns, A.Ruduks, J.Rutka, A.Beķis, I.Soldāne.
V.Krimana priekšlikums šo jautājumu atlikt.
Izskatot SIA “Riveta” iesniegumu (21.07.2011., Nr.1195) par soda sankciju nepiemērošanu par
būvdarbu termiņa kavēšanu objekta “Aglonas vidusskolas energoefektivitates paaugstināšana” un
papildus darbu veikšanu un būvuzraudzības apstiprināto tāmi par papildus veiktajiem darbiem, kā
arī to, ka SIA “Riveta” tika brīdināta par soda procentu uzrēķināšanu, kas uz
13.07.2011.g.sastādīja Ls 2949. Tā kā darbi kopā ar papildus darbiem tika pabeigti 13.07.2011.g.,
un papildus darbu kopējās izmaksas ir līdzvērtīgas naudas izteiksmē soda procentiem, ir pamats
pagarināt līguma termiņu līdz 2011.gada 13.jūlijam un soda procentu uzrēķinu neveikt,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss,); pret – 4 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans,
I.Soldāne); atturas – 2 (I.Barkeviča, A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA “Riveta”, reģ. Nr.40003436836, 26.04.2011. noslēgtā līguma
Nr. 161 izpildes termiľu līdz 13.07.2011.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
4. §
Par budţetu.
Debatēs piedalās V.Krimans, A.Badūns.
V.Krimana priekšlikums jautājumu par budţetu atlikt.
4.1.

Par budžeta izpildi.
(ziņo: V.Lielcepure)

Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budţetiem‟‟ 7.pantu,
„‟Likuma par budţetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss, I.Soldāne, I.Barkeviča, A.Ruduks); pret – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans,); atturas – 1 (A.Beķis), NOLEMJ:
1. Saskaľā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budţetiem‟‟
7.pantu, „‟Likuma par budţetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta
izpildi uz 01.07.2011. ieľēmumos LVL 1608393 (tajā skaitā konsolidācija LVL 285806) ,
saskaľā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
1.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta
izpildi uz 01.07.2011. izdevumos LVL 1879827 (tajā skaitā konsolidācija LVL 285806) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.07.2011. LVL 396935, saskaľā ar
pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
1.3. Apstiprināt saľemto aizľēmumu kopsummu uz 01.07.2011. LVL 260365, atmaksāto
aizľēmumu kopsummu uz 01.07.2011. LVL 62434, saskaľā ar pielikumu „‟Pārskats par
aizľēmumiem‟‟;
1.4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta
izpildi uz 01.07.2011. ieľēmumos LVL 43476, saskaľā ar pielikumu „‟Pārskats par
budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB);
1.5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta
izpildi uz 01.07.2011. izdevumos LVL 41654 un naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikumu uz 01.07.2011. LVL 33191, saskaľā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta
izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB).
1.6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budţeta izpildi uz 01.07.2011.ieľēmumos LVL 4740, izdevumos LVL 1587,
līdzekļu atlikums uz 01.07.2011.LVL 4764.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.2.

Par štatu sarakstiem.
(ziņo: I.Reščenko)

Sagatavotais lemumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 1.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes štatu sarakstu, nosakot štata vienībai „medmāsa” 1
likmi.
2. Apstiprināt Aglonas novada domes štatu sarakstā sekojošas štata vienības: mehāniķis 1 likme, atalgojums 300
Ls par likmi; dispečers 1 likme, atalgojums 220 Ls par likmi.
3. Likvidēt štata vienību „Aglonas novada Kultūras centra kora vadītājs”.
Līdz __.__.2011. brīdināt Aglonas novada Kultūras centra vadītāju par štatu samazināšanu.

Priekšlikums balsot par katru punktu atsevišķi.
Balso par lēmumprojekta 1.punktu: Precizēt Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes
štatu sarakstu, nosakot štata vienībai „medmāsa” 1 likmi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – nav; pret – 4 (D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans, , A.Ruduks); atturas – 9 (I.Barkeviča, I.Soldāne, I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss), LĒMUMS NETIKA PIEĽEMTS.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums netika pieņemts.
Balso par lēmumprojekta 2.punktu: Apstiprināt Aglonas novada domes štatu sarakstā
sekojošas štata vienības: mehāniķis 1 likme, atalgojums 300 Ls par likmi; dispečers 1 likme,
atalgojums 220 Ls par likmi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns,
M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss, I.Barkeviča); pret – 4 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans,
I.Soldāne); atturas – 3 (A.Beķis, A.Ruduks, A.Bartuša), LĒMUMS NETIKA PIEĽEMTS.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums netika pieņemts.
Deputāts A.Streļčs iziet no sēţu zāles.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt:„Kas ir autors lēmumprojektam? I.Reščenko ir
lemumprojektam- likvidēt štata vienību „Aglonas novada Kultūras centra kora vadītājs.””
I.Reščenko skaidro, ka šo lēmumprojektu piedāvā finanšu komiteja.

autors

Deputāti debate par to, ka juristam jāizvērtē cik tas ir likumīgi.
Balso par lēmumprojekta 2.punktu: Likvidēt štata vienību „Aglonas novada Kultūras centra
kora vadītājs”. Līdz __.__.2011. brīdināt Aglonas novada Kultūras centra vadītāju par štatu
samazināšanu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – nav; pret – 10 (D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans, A.Ruduks, I.Barkeviča, I.Soldāne, A.Badūns, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss);
atturas – 2 (I.Reščenko, A.Beķis), LĒMUMS NETIKA PIEĽEMTS.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums netika pieņemts.
Deputāts A.Streļčs atgrieţas sēţu zālē.
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4.3.

Par budžeta grozījumiem.
(ziņo: V.Lielcepure)

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 7.pantu, 30.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Streļčs, A.Kluss, I.Barkeviča, A.Ruduks, A.Beķis); pret – 3
(D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans,); atturas – 1 (I.Soldāne,), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.4 „Aglonas novada domes budţets 2011.gadam.””
Par Aglonas novada budţetu 2011.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu
1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2011.gada budţetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus ieľēmumos 34098 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudţeta ieľēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2381636 lati (tajā skaitā
konsolidācija 385748 lati), aizľēmumu saľemšana 509428 lati, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums gada sākumā 470438 lati. Pamatbudţeta ieľēmumu kopsumma
(tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizľēmumu
saľemšana) ir 3361502 lati (tajā skaitā konsolidācija 385748 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus izdevumos 35883 latu apmērā. Kopējā konsolidētā
pamatbudţeta izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3253192 lati (tajā skaitā konsolidācija
385748 lati), aizľēmumu atmaksa 107810 lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma
grozījumi -1785 lati, atlikums gada beigās 500 lati. Pamatbudţeta izdevumu kopsumma
(tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizľēmumu
atmaksa) ir 3361502 lati (tajā skaitā konsolidācija 385748 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudţets ar grozījumie m atspoguļots Pielikumā Nr.1
„‟Pamatbudţets‟‟(5.aile). Konsolidētā pamatbudţeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā
Nr.1 „‟Pamatbudţets‟‟ (6.aile).
1.4. Pamatbudţets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.1- Pārvaldes (ieľēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes
(izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem).
2.
Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.__, tajā skaitā: Pielikumu Nr.1
„‟Pamatbudţets, 2011.gads‟‟ triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.
Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalţu budţeta ieľēmumu
grozījumu projektu „‟Pielikums Nr.1-Pārvaldes‟‟ un izdevumu projektu „‟Pielikums
Nr.2-Pārvaldes‟‟, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētājā
pamatbudţetā „‟Pielikums Nr.1 PAMATBUDŢETS, 2011.GADS‟‟, pievienot domes
sēdes protokola pielikumos.
Aglonas novada domes 27.07.2011. sēdes protokols Nr.18
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Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudţeta grozījumu
kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā
iekļauts Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudţetā „‟Pielikums Nr.1
PAMATBUDŢETS, 2011.GADS‟‟, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
5.
Aptiprināt paskaidrojuma rakstu par 2011.gada budţeta grozījumie m 09.06.2011.
(skat.pielikumā).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.

9. §
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.2.Par V.Maļugina iesniegumu par koku nozāģēšanu.
(ziņo V.Dimpers)
Saņemts Vladimira Maļugina iesniegums (28.06.2011., Nr.1049) par atļauju nozāģēt divus
bojātus kokus.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes” 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 13 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne,
D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Vladimiram Maļuginam nozāģēt 2 bojātos kokus uz viľam piederošās zemes
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.5. Par Jaudzemu ielas 4 iedzīvotāju iesniegumu par koku nozāģēšanu.
(ziņo V.Dimpers)
Saņemts jaudzemu ielas 4 iedzīvotāju iesniegums (26.07.2011., Nr.1211) par atļauju nozāģēt
bīstamos kokus.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes” 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 13 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags,
J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Jaudzemu ielas 4 iedzīvotājiem nozāģēt bīstamos kokus mājas tuvumā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
Deputāti vienojas izskatīt 7.punktu par zemes jautājumiem.
7. §
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Par zemes jautājumie m.
(ziņo A.Streļčs)
7.1. Par AS “Sadales tīkls” iesniegumu adreses piešķiršanai zemes vienībai Kastuļinas
pagasta Jaunokrā.
Saņemts AS “Sadales tīkls” iesniegums (30.06.2011., Nr.1079) par adreses piešķiršanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piešķirt inţeniertehniskai būvei – transformatoru apakšstacijai, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0094
Jaunokrā, Kastuļinas pagastā, jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu:
“Transformatoru apakšstacija”un adresi: Transformatoru apakšstacija,
Jaunokra, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV5687.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu
namā , Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par T.Bobiļevas iesniegumu zemes pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Aglonas
pagasta Starodvorjē.
Saņemts T.Bobiļevas iesniegums (21.06.2011., Nr.1023) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Aglonas pagastā Starodvorjes ciemā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta TD padomes 07.02.1992. lēmumu, A.Bobiļevam tika piešķirta pastāvīgā
lietošanā zeme piemājas saimniecības uzturēšanai Aglonas pagasta Starodvorjē, kadastra
apzīmējums 7642 005 0075. A.Bobiļevs miris 02.06.2010..
Tatjana Bobiļeva pieprasījumam par zemes pirmreizējām nomas tiesībām pievienojusi zvērinātam
notāram adresēto iesniegumu „par mantojuma pieņemšanu, un apstiprināšanu mantojuma tiesībās”.
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,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0075 uz 5,2 ha.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar mantinieci T. B., personas kods,
deklarētā dzīvesvieta: uz zemes vienību Aglonas pagastā 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0075 uz 10gadiem.
3. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0075,
piekrīt pašvaldībai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.3. Par J.Kuzņecovas iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas
pagasta L.Dzerkaļos
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Saņemts J.Kuzņecovas iesniegums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Aglonas
pagasta L.Dzerkaļos (07.07.2011., Nr.1119) ).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret –
nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Ezermājas” nekustamajam īpašumam
ar kadastra Nr. 7642 005 0055 Aglonas pagastā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0055, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Par SIA Preime iesniegumu platības precizēšanai zemes vienībai „Bāliņi” Aglonas
ciemā.
Saņemts SIA Preime iesniegums (13.07.2011., Nr.1142) par pašvaldības zemes vienības
„Bāliņi” platības precizēršanu Aglonas pagasta Aglonas ciemā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Sakarā ar veikto kadastrālo uzmērīšanu, precizēt platību pašvaldībai
piekrītošajam zemes gabalam „Bāliľi” Aglonas novada Aglonas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0451 no 2,8 ha uz 2,24 ha.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.5. Par ZS Ziemeļi K iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām.
Saņemts ZS „ZiemeļiK” īpašnieka N.Platonova iesniegums (18.07.2011., Nr.1154) par nomas
termiņa pagarināšanu uz iznomāto pašvaldībai piekrītošo zemi Šķeltovas pagastā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Grozīt noslēgto nomas līgumu ar ZS Ziemeļi K, reģistrācijas nr. 41501024505,
juridiskā adrese: Peipiľi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes
vienību 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 Šķeltovas
pagastā, pagarinot līguma darbības termiľu līdz 2019.gada 28. jūnijam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.6. Par V.Janševskas iesniegumu jaunu nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanai.
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Saņemts V.Janševskas iesniegums (19.07.2011., Nr.759) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Meţlejas” zemes vienībai 4,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0106.
2. Grozīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0106 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība (kods 0201).
3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Meţsili” zemes vienībai 9,526 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0358.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.7. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegumu
V.Ļeonovai piederošo zemes vienību robežu apstiprināšanai.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas iesniegums
(28.01.2011., Nr.139) par V.Ļeonovai piederošo zemes vienību robežu apstiprināšanu Aglonas
pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt robeţas atbilstoši grafiskajam pielikumam zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumie m 7642 001 0072 un 7642 001 0211.
2. Saskaľā ar NĪKS reģistrētajiem datiem: zemes lietotājs ir V. Ļ., personas kods,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0072 platība ir 13,75 ha un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0211 platība ir 17,2 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.8. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu adrešu apstiprināšanai telpu
grupām un ciemu nosaukumu dzēšanai adrešu reģistrā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (18.05.2011., Nr.754) par adrešu
piešķiršanu telpu grupām un ciemu nosaukumu dzēšanu adrešu reģistrā Aglonas novadā.
Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas novadā un pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks,); pret – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
V.Krimans); atturas – 2 (I.Soldāne, I.Barkeviča), NOLEMJ:
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1. Piešķirt adreses Aglonas novada Aglonas pagastā sekojošām telpu grupām:
Būves
kadastra
apzīmējums
7642008001
3001
7642008001
3001
7642010001
0001
7642010001
0001
7642010001
0001
7642010001
0001
6058005007
0001
6058005007
0001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
7642001032
2001
6072008013
7001
6072008013
7001
7642004046
7001
7642004046
7001
7642004001
0082
7642004001

Ēkas adrese
"Cēloņi", Bēšoni, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Cēloņi", Bēšoni, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja", Lopoti, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja", Lopoti, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja", Lopoti, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja", Lopoti, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Dubņagi", Belogrudova, Grāveru pag.,
Aglonas nov., LV-5655
"Dubņagi", Belogrudova, Grāveru pag.,
Aglonas nov., LV-5655
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
"Skudras", Ogurecka, Kastuļinas pag.,
Aglonas nov., LV-5685
"Skudras", Ogurecka, Kastuļinas pag.,
Aglonas nov., LV-5685
4. maija iela 6, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
4. maija iela 6, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
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Telpu grupas
kadastra
apzīmējums
7642008001300
1001
7642008001300
1002
7642010001000
1003
7642010001000
1002
7642010001000
1001
7642010001000
1004
6058005007000
1001
6058005007000
1002
7642001032200
1001
7642001032200
1005
7642001032200
1004
7642001032200
1003
76420010322001006
7642001032200
1002
7642001032200
1007
7642001032200
1008
6072008013700
1001
6072008013700
1002
7642004046700
1001
7642004046700
1002
7642004001008
2016
7642004001008
14

0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004001
0082
7642004000
6022
7642004000
6022
7642001001
4022
7642001001
4022
7642001001
4022
7642001001
3005
7642001001
3005
7642001001
3005
7642001001
3005
7642001001

pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Ciriša iela 4, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Ciriša iela 4, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2, Jaunaglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2, Jaunaglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2, Jaunaglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
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2002
7642004001008
2003
7642004001008
2008
7642004001008
2001
7642004001008
2013
7642004001008
2006
7642004001008
2011
7642004001008
2012
7642004001008
2005
7642004001008
2014
7642004001008
2015
7642004001008
2010
7642004001008
2009
7642004001008
2004
7642004001008
2007
7642004000602
2001
7642004000602
2002
7642001001402
2003
7642001001402
2002
7642001001402
2001
7642001001300
5001
7642001001300
5007
7642001001300
5002
7642001001300
5006
7642001001300
15

3005
7642001001
3005
7642001001
3005
7642004051
1001
7642004051
1001
7642004034
9002
7642004034
9002
7642004034
9002
7642004034
9002
7642004056
3001
7642004056
3001

pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 10, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 10, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 8, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 8, Aglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., LV-5304

5005
7642001001300
5004
7642001001300
5003
7642004051100
1003
7642004051100
1004
7642004034900
2004
7642004034900
2003
7642004034900
2001
7642004034900
2002
7642004056300
1002
7642004056300
1001

2. Piešķirt adreses Aglonas novadā sekojošām apbūvētajām zemes vienībām un uz
tām esošajām ēkām un būvēm :
Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6072 003 0127
6072 002 0098
6072 007 0050
6094 003 0050
6094 003 0111

Adrese
„Zundi”, Bergofa, Kastuļinas pag., Aglonas nov..
„Iţoriņi”, Iţori, Kastuļinas pag., Aglonas nov..
„Aleksandrovka”, Aleksandrovka, Kastuļinas pag.,
Aglonas nov..
„Larioni”, Ribački, Šķeltovas pag., Aglonas nov..
„Rasas”, Visputņa, Šķeltovas pag., Aglonas nov..

3. Dzēst no adrešu reģistra sekojošus Aglonas novadā reģistrētos ciemu nosaukumus:
Ciems
Borovka
Viduki
Upes-Grīva
Jaunmuiţa
Šauri
Arendovka

Pagasta pārvalde
Aglonas pag.
Aglonas pag.
Aglonas pag.
Aglonas pag.
Kastuļinas pag.
Kastuļinas pag.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.9. Par J.Šuplinskas iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kumeliņi” .
Saņemts J.Šuplinskas iesniegums (27.07.2011., Nr.1222) par nekustamā īpašuma “Kumeliņi”
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sadalīšanau un jauna nosaukuma piešķiršanu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav;
atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “Kumeliľi” sadalei Aglonas novada Kastuļinas
pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60720030053 piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu “Ezerieši”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēţu zāli (plkst.16:30).
2. §
Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieľemtajiem lēmumiem.
2.5. Par dzīvokļu jautājumiem.
(ziņo I.Barkeviča)
Debatēs piedalās V.Krimans, A.Beķis.
Sagatavotais lemumprojekts:
1.
2.
3.
4.

Sociālajam dienestam sagatavot uz domes sēdi aktualizēto dzīvokļu rindu novadā.
Sociālajam dienestam sagatavot pašvaldības sociālo dzīvokļu (māju) sarakstu ar adresēm un to aizpildījumu.
Lūgt Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas komitejai sagatavot pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo
māju un dzīvokļu sarakstu ar adresēm.
Pēc pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju un dzīvokļu saraksta saņemšanas lūgt Aglonas novada
būvvaldi veikt dzīvojamo māju un dzīvokļu apsekošanu un sniegt atzinumu par to stāvokli.

Deputāti vienojas balsot par katru punktu atsevišķi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, V.Krimans); pret
– nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Sociālajam dienestam sagatavot uz domes sēdi aktualizēto dzīvokļu rindu novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 2 (J.Rutka,
V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
2. Sociālajam dienestam sagatavot pašvaldības sociālo dzīvokļu (māju) sarakstu ar
adresēm un to aizpildījumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss); pret – 2 (J.Rutka, V.Krimans); atturas – 3
(D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks), NOLEMJ:
3. Uzdot Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas komitejai sagatavot pašvaldības
valdījumā esošo dzīvojamo māju un dzīvokļu sarakstu ar adresēm.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss); pret – 2 (J.Rutka, V.Krimans);
atturas – 3 (D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks), NOLEMJ:
4. Pēc pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju un dzīvokļu saraksta
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saľemšanas uzdot Aglonas novada būvvaldei veikt dzīvojamo māju un dzīvokļu
apsekošanu un sniegt atzinumu par to stāvokli.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti J.Rutka un I.Barkeviča iziet no sēţu zāles.
6. §
Par zivju nozveju.
(ziņo: A.Bartuša)
6.1. Par G.Bogdanova iesniegumu.
Izskatot G.B., personas kods, dzīves, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 04.07.2011.,
Nr.1106) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Ģeraņimovas Ilzas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar G.B., personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Ģeraľimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriľam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2.Par J.Pokšāna iesniegumu.
Izskatot J.P., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 21.06.2011.,
Nr.1024) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Ģeraņimovas Ilzas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar J.P., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Ģeraľimovas Ilzas ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriľam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3.Par Fjodora Rubašenko iesniegumu.
Izskatot F.R., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 18.07.2011.,
Nr.1167) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Dubuļu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar F.R., personas kods, dzīves vieta,
par zivju nozveju Dubuļu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriľam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.4. Par R.Leonoviča iesniegumu.
Izskatot R.L., personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.07.2011.,
Nr.1200) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Uţuņu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar R.L., personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Uţuľu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriľam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.5. Par J.Krjukova iesniegumu.
Izskatot J.K, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 22.07.2011., Nr. 45)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Kalvīšu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar J.K., personas kods, dzīves
vieta, par zivju nozveju Kalvīšu ezerā ar vienu 30 m garu tīklu pašpatēriľam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti J.Rutka un I.Barkeviča atgrieţas sēţu zālē.
9. §
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.3. Par grozījumiem Aglonas novada domes darba kārtības noteikumos.
(Ziņo: V.Grigulis)
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Aglonas novada domē ir saņemti vairāki Aglonas novada domes darbinieku iesniegumi ar
lūgumu apmaksāt briļļu iegādi. 06.08.2002. MK noteikumu Nr.343 "Darba aizsardzības prasības,
strādājot ar displeju" 12. punkts nosaka: „Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam
nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas
līdzekļi (brilles), darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo nodarbināto.” Noteikumu 14. punkts
nosaka: „Šo noteikumu 12.punktā minēto prasību izpildei nepieciešamos izdevumus (piemēram,
briļļu lēcu un briļļu ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana) sedz darba devējs. Darba devējs
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kārtību nosaka darba
kārtības noteikumos vai darba koplīgumā. Pirms darba kārtības noteikumu sastādīšanas vai darba
koplīguma slēgšanas darba devējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām un
nodarbināto pārstāvjiem.”
Debatēs piedalās V.Krimans, J.Rutka, A.Badūns.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 2. punktu, MK noteikumu
Nr.343 "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" 12. un 14. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 12 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Meţiniece, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags,
J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2010. gada 27. janvāra Aglonas novada domes darba kārtības
noteikumos:
1.1.
papildināt noteikumus ar 7.6. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„7.6. Ja darbiniekam, pēc periodiskās redzes pārbaudes, pēc sūdzībām par redzes
traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju, konstatēts, ka redzes
traucējumus izraisījis darbs ar displeju pie darba devēja, un darba pienākumu veikšanai
nepieciešami piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi, izdevumus par
briļļu lēcu, ietvaru, briļļu un kontaktlēcu izgatavošanu un iegādi, pamatojoties uz
iesniegtajiem attaisnojošiem dokumentiem, sedz darba devējs ne vairāk kā 50 latu apmērā
vienu reizi 3 gados, izľemot ārkārtas veselības pārbaudes uz domes lēmuma pamata.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par Terehovas ezera nomas līguma grozījumiem.
(Ziņo: A. Beķis)
Debatēs piedalās V.Krimans, A.Beķis.
Saņemts SIA „Eleonotra”, reģ. Nr. 40103277646, vēstule (26.07.2011., reģ nr. 1217) ar lūgumu
veikt grozījumus Terehovas ezera noma līgumā, lai varētu izpildīt Valsts Vides pārvaldes prasības.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Grozīt 12.08.2010. līgumu Nr.271 ar SIA „Eleonotra”, reģ. Nr. 40103277646, par
Terehova ezera nomu:
1. Grozīt līguma 1.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
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„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes gabalu, kuru aizņem
Terehovas ezers, turpmāk – ŪDENSTILPNI:
Kopplatība (ha): 12,4; kadastra Nr. 7642 009 0054
Ūdenstilpnes iznomāšanas mērķis ir ģeoloģiskā izpēte, ezera pases izgatavošana, licences
noformēšana, sapropeļa ieguve, pārstrāde un pārdošana, vienlaicīgi veicot tās ekoloģisko
attīrīšanu.
Nomnieks var izmantot Ūdenstilpni tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti parakstot
doto līgumu.”
2. Papildināt līgumu ar 5.2.4. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„5.2.4. slēgt līgumu ar trešajām personām par ģeoloģiskās izpētes darbiem.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8. §
Par iepirkumiem.
(ziņo I.Barkeviča)
8.1. Par iepirkumu “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un
Šķeltovas pagastā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka iepirkumu komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus
pašvaldības pasūtījumam “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas
pagastā un Šķeltovas pagastā” I lote “Šķeltovas pagasta saieta nama
rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. AND/2011/10/ELFLA, iepirkuma komisija par
piegādātāju izvēlas: SIA „Renesanse K”, reģ.Nr.45903000128, juridiskā adrese –
Grāfu Plāteru iela 10, Krāslava, LV 5601, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas
atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Renesanse K”, reģ.Nr.45903000128, juridiskā adrese – Grāfu
Plāteru iela 10, Krāslava, LV 5601, pasūtījuma “Saietu namu rekonstrukcija
Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā” I lote “Šķeltovas pagasta
saieta nama rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. AND/2011/10/ELFLA, realizēšanai
par piedāvājuma cenu Ls 32412,97 (bez PVN 22 %).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II
kārta”būvuzraudzība”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Objekta
“Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”būvuzraudzība”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.

8.3. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II
kārta” autoruzraudzība”.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Objekta
“Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”
autoruzraudzība”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. §
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.1. Par SIA „Nodserviss” iesniegumu par līguma termiņa pagarinājumu.
(ziņo I.Barkeviča)
Izskatot SIA „Nodserviss” iesniegumu par līguma termiņa pagarinājumu, kurā lūdz, sakarā ar
to, ka veicot objekta „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības
attīstība” izbūvi, A/S „Latvenergo” nav uzstādījis uzskaites skapjus un nav iespējams pieslēgt
KSS-1, KSS-2, KSS-3 elektrību un piegādātājs SIA „Krabo” nevar laicīgi piegādāt Wilo sūkņu
iekārtu COR-4, MVIE 806-2G/VR, lūdz pagarināt visu darbu nodošanas termiņu līdz 2011.gada
1.septembrim.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pagarināt ar līgumsabiedrību „UNL-K”, vadošas biedrs SIA „Nodserviss”, reģ.
Nr.41503022547, 12.04.2011. noslēgtā līguma Nr. 01-07/2011/04 izpildes termiľu līdz
01.09.2011.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputate A.Bartuša iziet no sēţu zāles.

2. §
Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieľemtajiem lēmumiem.
2.4. Par Socialā dienesta vadību.
(ziņo I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Ar 21.07.2011. par Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāju apstiprināt Socialā
dienesta vadītājas vietnieci Āriju Perševicu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Deputāte A.Bartuša atgrieţas sēţu zālē.
2.2. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību
trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
(Ziņo S.Kotāne)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību
trūcīgās ģimenes (personas) statusam.” (Pielikumā).
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.8 „Zemes, meţa un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās
ģimenes (personas) statusam” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, V.Krimans, D.Vanags); pret
– nav; atturas – 2 (J.Rutka, A.Badūns), NOLEMJ:
1. Jautājumu par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meţa un ēku novērtēšanas
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam atlikt līdz
nākošai domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5. §
Par ESF projekta “Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas
novadā” vadītāja apstiprināšanu.
(ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis,
M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, A.Badūns, D.Vanags); pret
– nav; atturas – 2 (J.Rutka, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Silviju Kotāni ar 21.07.2011. par projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” vadītāju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis,
M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, I.Soldāne, A.Badūns); pret – 2
(J.Rutka, V.Krimans); atturas – 1(D.Vanags), NOLEMJ:
2. Sakarā ar projekta vadītaja maiľu, apstiprināt grozījumus no 01.08.2011.
atalgojumiem darbiniekiem 2011.gadam projektā Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/066
saskaľā ar pielikumu Nr.1.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. §
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes nodokļu administrācijas ierosinājumu un saskaņā ar
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20. 26. pantu un 29. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu un Latvijas Civilprocesa
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likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no personas
E.L., deklarētā dzīvesvieta, LV - 5020, kuram nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
pilnā apmērā par īpašuma „KOVAĻOVAS DZIRNAVAS” zemes vienībām ar kadastra
Nr.60580050139 un Nr.60580020117;
nekustamā īpašuma nodokļa kopējais parāds ir Ls140,66 ( tai skaitā par 2009., 2010.gadu un
periodu līdz 2011.gada 21.jūnijam parāds Ls107,76 un nokavējuma nauda Ls32,90 apmērā),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis,
M.Meţiniece, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, A.Badūns); pret – 2 (J.Rutka,
V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieľemt lēmumu par nekustamā īpašuma nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu
bezstrīda kārtībā Ls140,66 apmērā no E.L.
Lēmuma pilns teksts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
2. Brīdināt E.L. administratīvo aktu izpildīt labprātīgi mēneša laikā no šī lēmuma
paziľošanas.
3. Noteikt atbildīgo darbinieci par lēmuma izpildi juristi Silviju Kotāni.
4. Saskaľā ar APL 363.panta otro daļu, par šo lēmumu sūdzību var iesniegt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā septiľu dienu laikā pēc
administratīvā akta paziľošanas adresātam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.17:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ S.MEŢINIECE

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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