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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 27.janvārī

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,
Andris Badūns, Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša,
Jānis Rutka, Mārīte Mežiniece (līdz plkst.19:50),
Vadims Krimans, Ingūna Barkeviča, Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (kursos), Andris Ruduks.
Uzaicinātās personas – Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Sk.Mežiniece,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,
UAC vadītāja I.Gražule,
Sociālā dienesta vadītāja V.Pašķeviča.
Sēdē piedalās – V.Gribuška.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par līgumiem:
2.1. Ar SIA “Labiekārtošana D”.
3. Par Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas
projekta realizāciju.
4. Par projektiem.
5. Par Saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.
6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”.
7. Par iepirkumiem.
8. Par sociāliem pabalstiem.
9. Par zemes jautājumiem.
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10. Par pakalpojumu izcenojumiem Aglonas novada skolās.
11. Par Aglonas novada kultūras centra vadītāja amata vakanci.
12. Par dokumentu aprites kārtību Aglonas novada domē.
13. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par I.Barkevičas un M.Mežinieces iesniegumiem.
14.2. Par biļešu atmaksu (Z.Gavrilovas iesniegums).
14.3. Par Barikāžu piemiņas dienas pasākumu.
14.4. Par Eiroreģiona „Ezeru zeme” vēstuli.
14.5. Par sašķidrinātās gāzes cenas izmaiņām.
14.6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu.
14.7. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
14.8. Par Aglonas vidusskolas iesniegumiem.
14.9. Par I.Barkevičas iesniegumu.
14.10. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
14.11. Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” iesniegto rēķinu.
14.12. Par Preiļu novada domes vēstuli.
14.13. Par līgumu ar SIA „Latgales druka”.
14.14. Par Latvijas Krājbankas vēstuli.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par SIA „Cirīšu HES” operatīvo bilanci.
Par J.Valminskas iesiegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par V.Valminskas iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par V.Valminska iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par O.Pilāna iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par P.Maļuhina iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par L.Pačkovas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumiem).
Par I.Virbickas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumiem).
Deputāts V.Krimans iebilst papildināt dienas kārtību ar jautājumu par SIA „Cirīšu HES” operatīvo
bilanci. Šo jautājumu atlikt, izskatīt Finanšu komitejā.
Deputāts A.Kluss lūdz iekļaut papildus jautājumu par speciālā budžeta tāmi un veicamajiem
darbiem 2011.gadā.
Deputāti vienojas šo jautājumu skatīt pie 2011.gada budžeta.
Deputāte M.Mežiniece jautā sēdes vadītājam un sēdes protokolistam, vai cilvēks, kas atrodas ārpus
deputāta statusa šeit, ir piereģistrējies klausīties sēdi pie sēdes protokolista? Sēdes ir atklātas, bet
pašvaldības nolikumā 61.p. nosaka savu kārtību, kura ir jāievēro.
Sēdes vadītājs I.Reščenko atbild, ka nav piereģistrējies.
Deputāts J.Rutka jautā, vai priekšsēdētājs lūgs visos gadījumos ievērot klātesošos, kas nav
deputāti, pamest sēdi vai tikai īpašos gadījumos?
I.Reščenko atbild, ka lūgsim reģistrēties, izņemot tos, kas ir uzaicināti uz sēdi.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ņemot vērā saņemto informāciju no A.Beķa, gribu precizēt, ar kādu
normatīvo aktu V.Gribuškai norādīta darba vieta, kur tā ir? Izlasot visus rīkojumus, kaut kā arī
nesapratu. ”
A.Beķis skaidro, ka cilvēks sēž ne jau sēdē, bet viņam norādītajā darba vietā.
J.Rutka priekšlikums: „Atbalstu M.Mežinieces priekšlikumu strādāt saskaņā ar domes nolikumu
un piedāvāju no darba kārtības izņemt visus punktus, kuriem nav, saskaņā ar nolikumu, savlaicīgi
iesūtīti materiāli pirms trim dienām tādā redakcijā kādā Jūs gribat viņus šodien pasniegt.”
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par līgumiem:
2.1. Ar SIA “Labiekārtošana D”.
3. Par Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II
kārtas projekta realizāciju.
4. Par projektiem.
5. Par Saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.
6. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”.
7. Par iepirkumiem.
8. Par sociāliem pabalstiem.
9. Par zemes jautājumie m.
10. Par pakalpojumu izcenojumiem Aglonas novada skolās.
11. Par Aglonas novada kultūras centra vadītāja amata vakanci.
12. Par dokumentu aprites kārtību Aglonas novada domē.
13. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par I.Barkevičas un M.Mežinieces iesniegumiem.
14.2. Par biļešu atmaksu (Z.Gavrilovas iesniegums).
14.3. Par Barikāžu piemiņas dienas pasākumu.
14.4. Par Eiroreģiona „Ezeru zeme” vēstuli.
14.5. Par sašķidrinātās gāzes cenas izmaiņām.
14.6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu.
14.7. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
14.8. Par Aglonas vidusskolas iesniegumiem.
14.9. Par I.Barkevičas iesniegumu.
14.10. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
14.11. Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” iesniegto rēķinu.
14.12. Par Preiļu novada domes vēstuli.
14.13. Par līgumu ar SIA „Latgales druka”.
14.14. Par Latvijas Krājbankas vēstuli.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par SIA „Cirīšu HES”
operatīvo bilanci”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 3 (M.Mežiniece,
I.Barkeviča, A.Bartuša), ), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem:
„Par J.Valminskas iesiegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par V.Valminskas iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par V.Valminska iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par O.Pilāna iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par P.Maļuhina iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ:
Iekļaut dienas kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par J.Valminskas iesiegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
2. Par V.Valminskas iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
3. Par V.Valminska iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
4. Par O.Pilāna iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
5. Par P.Maļuhina iesniegumu (pie 13.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem:
„Par L.Pačkovas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumiem).
Par I.Virbickas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumiem).”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
Iekļaut dienas kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par L.Pačkovas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumie m).
2. Par I.Virbickas iesniegumu (pie 9.p. Par zemes jautājumie m).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumus un atbildes I.Reščenko: „Kad Jūs sasaucāt darba grupu par
Jaunaglonas muzeju? Lēmums bija 29.decembrī. Kas Jums traucēja kā priekšsēdētājam, likumā
noteiktajā kārtībā, sasaukt darba grupu un tur darba grupā mēs uzreiz varētu precizēt, kas būs
priekšnieks? Kāpēc mēneša laikā nekas nav izdarīts?”
I.Reščenko atbild, ka darba grupa nebija sasaukta.
V.Krimans: „Kur ir iekļauts jautājums dienas kārtībā par telpu nomu ar SIA „Almera 7”?
I.Reščenko atbild, ka nav.
V.Krimans: „Ar kādām tiesībām pašlaik darbojas firma „Almera 7”, paņemot pašvaldības
īpašumu? Kas par to atbildīgs?”
I.Reščenko atbild, ka uz līguma pamata, kas ir noslēgts.
V.Krimans: „Vakar es lasīju ienākošos dokumentus, varbūt kaut ko es nevaru atrast, kur ir
I.Maļuhinas paskaidrojums par līguma slēgšanu ar SIA „Almera 7”?
I.Reščenko atbild, ka paskaidrojums ir pie viņa, pēc sēdes varēs saņemt.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai dokumentu aprites kārtība nosaka tādu variāciju, ka var izņemt
no ienākošiem dokumentiem pagājušā gada atsevišķus iesniegumus, turēt viņus kaut kur?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs kā deputāti pieprasījām nokopēt pieņemšanas-nodošanas aktus
par Jaunaglonas radošā centra un amatu centra tehnisko projektu. Mēs konstatējām, ka nauda ir
pārskaitīta. Pie V.Lielcepures pieņemšanas-nodošanas akta nav. Pie kura cilvēka tas pieņemšanasnodošanas akts atrodas?”
V.Krimans: „ Lūdzu atnesiet sēdes laikā, lai varētu pārliecināties, ka pieņemšanas-nodošanas akti ir
parakstīti un tie ir pašvaldības ēkā.”
I.Reščenko atbild, ka pēc sēdes varēs saņemt.
V.Krimans: „Kāpēc Jūs neinformējat deputātus par policijas lēmumu izbeigt kriminālprocesu pret
deputātu J.Rutku? Gribu dzirdēt informāciju. Jūsu skaistā paziņojumā viss ir it kā labi, bet pēc tā,
ko es nejauši atradu, izrādās arī situācija jocīga. Lēmums, kurš adresēts domei, nav, tas ir
reģistrēts, bet ienākošajos dokumentos neeksistē. Ja ir pārsūdzēšana, tad ir saņemts kaut kāds
lēmums, uz kāda pamata Jūs gribat to pārsūdzēt. Kur tas ir viss? Kāpēc nav informēti deputāti?”
I.Reščenko atbild, ka lēmums no policijas ir pie jurista, līdz ar ko viņš arī sagatavoja prokuratūrai
iesniegumu, ka mēs nepiekrītam tādai lietas izbeigšanai.
V.Krimans: „Kāpēc oriģināli pašvaldībai neeksistē vienā vietā?”
I.Reščenko skaidro, ja darbinieks strādā ar dokumentu, tad tas ir pie viņa.
V.Krimans: „Tieslietu ministrijai Jūs rakstījāt vēstuli. Atbilde ir? Jūs gribat pateikt, ka Tieslietu
ministrija mēneša laikā neatbildēja pašvaldībai?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Atbilde nav saņemta.”
V.Krimans: „Cik tad juridiski korekts Jūsu rīkojums Nr.30 par savu rīkojumu izpildes apturēšanu?
Lēmums bija atjaunot cilvēku darbā. Kāds bija juridiskais dokuments par pamatu Jūsu rīkojumam?
Lēmums bija kaut kāds, Tieslietu ministrijas skaidrojums?”
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I.Reščenko atbild: „Ka V.Gribušku atjaunot bijušajā darba vietā nav iespējams, jo tur strādā cits
darbinieks, kuru man noņemt arī nav nekāda tiesiska pamata.”
V.Krimans lūdz 5 minūtes pārtraukumu, lai varētu saņemt četrus dokumentus no priekšsēdētāja.
Vairāki deputāti iebilst par sēdes pārtraukumu.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada
domes priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas
novada domes nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.12.2010.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece), neapstiprina sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
2.§
Par līgumiem:
(Ziņo: Sk.Mežiniece)
2.1. Ar SIA “Labiekārtošana D”.
Saņemts Aglonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājas Sk.Mežinieces
iesniegums (reģistrēts 11.01.2011. Nr. 47) ar lūgumu slēgt līgumu par klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanu. Šādu pakalpojumu Latgales reģionā sniedz SIA „Labiekārtošana D”.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
Deputāts A.Streļčs atstāj sēžu zāli.
Pamatojoties uz LR likuma „Dzīvnieku aizsardzības likums” 39. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Labiekārtošana D”, reģ.nr. LV41503003033, par klaiņojošo
dzīvnieku izķeršanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Es uzskatu, ka vienalga jābūt Aglonas novada saistošajiem
noteikumiem. Ja to nav, mums principā nav tiesību definēt, vai tas ir klaiņojošs vai kāds dzīvnieks.
Un visa tā līguma būtība ir nulles vērtībā.”
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3.§
Par Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas
projekta realizāciju.
(Ziņo: I.Valaine)
Deputāts A.Streļčs atgriežas sēžu zālē.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, J.Rutka.
Saskaņā ar līgumu starp Aglonas novada pašvaldību un SIA „EkoProjekti” ir sagatavota
Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
Tehniski-ekonomiskais pamatojuma aktualizācija. Aktualizētā TEP tālākai virzīšanai atzinuma
saņemšanai no LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas
komisijas, nepieciešams pašvaldības lēmums par TEP apstiprināšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „EkoProjekti” 2011.gada janvārī sagatavoto Aglonas novada Aglonas
pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma
aktualizāciju un tajā izmantotos pieņēmumus Aglonas ciema ūdenssaimniecības
attīstības projektam kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu.
1. Apstiprināt šādus Prioritāro investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Komp.
Numur
s

Komponente

Ū1.3 Veco aku tamponēšana (4 gb.)

Izmaksas LVL

7 360

Ū3.5 Ūdensvada rekonstrukcija Jaunciemā (470 m)

13 061

Ū6.3 Dubultā ūdensvada cilpas izbūve Jaunciema sistēmas pieslēgumam (1001 m)

38 600

Ū6.4 Ūdensvada izbūve Somersetas ielā (746 m)

40 599

Ū6.5 Ūdensvada izbūve Jaunciemā (236 m)

6 441

Ū6.7 Ūdensvada izbūve Alejas un Lāčplēša ielās (328 m)
K1.5 Jauna KSS Nr.3

7 485
6 200

K1.6 Kanalizācijas spiedvads no KSS3 (453 m)
Pašteces kanalizācijas izbūve Somersetas ielā posmā starp Jaunaglonas ielu un
K1.21
autoceļu P60 (401 m)
K1.22 Pašteces kanalizācijas izbūve Somersetas ielā, Lāčplēša ielā (610 m)

10 899

K1.25 Pašteces kanalizācijas izbūve Jaunciemā (910 m)

45 596

K1.26 Pašteces kanalizācijas paplašināšana Jaunciemā (440 m)

15 511

K3.1 Aglonas NAI rekonstrukcija
KOPĀ:
Neparedzētie izdevumi (3%)
Cenu svārstību indekss (2%)

18 521
35 069

67 820
313 162.00
9 394.86
6 451.14

329 008.00

Būvdarbu kopējās izmaksas pašreizējajās cenās
TEP aktualizācija

2 990.00

Tehniskais projekts un tā ekspertīze

7 880.00
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Būvuzraudzība

9 870.00

Autoruzraudzība
PAVISAM KOPĀ (bez PVN):

1 654.00

351 402.00
77 308.44
428 710.44

PVN (22%)
PAVISAM KOPĀ (ar PVN):

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

428 710.44

t.sk., Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets

351 402.00
52 710.30

ERAF finansējums

298 691.70

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

77 308.44

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada pašvaldības ieguldījuma daļu LVL 130 018.74,
kura sastāv no LVL 52710.30 projekta kopējo attiecināmo izmaksu segšanai (15% no kopējām
attiecināmām izmaksām) un LVL 77 308.44 projekta neattiecināmo (PVN) izmaksu segšanai.
4. Realizēt tehniski-ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF
finansējuma saņēmējiem.
6. Akceptēt Aglonas novada pašvaldības ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
„Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansēšanas plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
7. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada pašvaldības iesniegtā projekta
„Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
īstenošanai LVL 130 018.74 (viens simts trīsdesmit tūkstoši astoņpadsmit lati 74 santīmi), no
kuriem:
7.1. LVL 52 710.30 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti desmit lati 30 santīmi) ir
attiecināmām izmaksām;
7.2. LVL 77 308.44 (septiņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņi lati 44 santīmi) ir
neattiecināmām izmaksām (projekta PVN segšanai).
8. Pašvaldības finansējumu LVL 130 018.74 projektā nodrošināt ar pašvaldības ņemtu kredītu,
iekļaujot projekta realizācijai plānotā pašvaldības ieguldījuma LVL 130 018.74 kredīta summu
pašvaldības kredītsaistībās.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans un 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 saņemam
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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 saņemti finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju atzinumi par to, ka
projektu realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud Aglonas novada domes budžetu.
Ņemot 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.”
4.§
Par projektiem.
(Ziņo: I.Valaine)
Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Reščenko, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Gatavot iesniegšanai Vides ministrijā projekta iesniegumus ERAF līdzekļiem
līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem:
1.1. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta.
1.2. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans un 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 saņemam
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 saņemti finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju atzinumi par to, ka
projektu realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud Aglonas novada domes budžetu.
Ņemot 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.”
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5.§
Par Saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Aglonas novada administratīvajā teritorijā”
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pašlaik - Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija) 15.12.2010. atzinums Nr.2._2-13/13897/7591 ar lūgumu precizēt saistošos
noteikumus „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aglonas novada administratīvajā
teritorijā” nosakot konkrētu laika periodu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu, „Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma” 22.pantu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2010. gada 30. novembra sēdes Nr. 35 paragrāfa 10.2. lēmumu.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (Pielikumā)
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Aglonas novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, I.Barkeviča, A.Badūns.
V.Krimans jautā par 1.punktu, vai vajag atcelt lēmumu, vai vajag tikai precizēt šos saistošos
noteikumus?
V.Krimana priekšlikums ir atlikt šo jautājumu, novada domes juristam precizēt.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt viņa pretenziju: „Lēmumprojekts sagatavots, it kā pie lēmumprojekta
gatavošanas piedalījās novada jurists, it kā ir atzinums jurista, ka tādu lēmumprojektu vajag
pieņemt un pēkšņi deputāti no opozīcijas lūdz pārbaudīt, vai to prasīja ministrija un pašlaik mēs
ignorējam mūsu jurista zināšanas un pielāgojamies situācijai. Ja ir atzinums, tad vajag to atdot
juristam vēlreiz izskatīšanai un sagatavot normālu lēmumprojektu.”
V.Krimans: „Atceļot, mēs uzreiz izsludināsim jaunu, vajag atkal rakstīt, ka mēs uzņemamies
atbildību sagatavot. Vajag paziņot publiski. Atliksim šo jautājumu. Jurists var precizēt un sarakstīt
citu lēmumprojektu un pierakstīt, ka ministrija prasīja precizēt 2.punktu.”
I.Barkevičas priekšlikums ir izteikt šo lēmumprojektu sekojošā redakcijā: „Grozīt 2010.gada
30.novembra sēdē apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Aglonas novada administratīvajā teritorijā” 2.punktu, izsakot to sekojošā
redakcijā „Aizliegums Aglonas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski
modificētos kultūraugus ir spēkā 10 (desmit) gadus”.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, novada domes juristam izvērtēt, precizēt un
sagatavot atzinumu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece), nepastiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu.
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Saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (pašlaik - Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija) 15.12.2010. atzinums Nr.2._2-13/13897/7591 ar lūgumu precizēt
saistošos noteikumus „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aglonas novada
administratīvajā teritorijā” nosakot konkrētu laika periodu aizliegumam ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu, „Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma” 22.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Grozīt 2010.gada 30.novembra sēdē apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.19 „Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aglonas novada
administratīvajā teritorijā” 2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā „Aizliegums
Aglonas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus ir spēkā 10 (desmit) gadus”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.19 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Aglonas novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma rakstu.
(Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Plkst. 16:30 Valentīna Gribuška piesakās piedalīties novada domes sēdē.
6.§
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”.
(Ziņo: I.Reščenko)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Bija 5 minūtes pārtraukums, priekšsēdētājs solīja man četras lapiņas
nokopēt – nodošanas-pieņemšanas aktu, I.Maļuhinas oficiāli saņemto paskaidrojumu un lēmumu
par kriminālprocesa izbeigšanu, diemžēl es neko neredzu. Tikai divas lapiņas, tās ir kopijas uz
mūsu iepriekšējo pieprasījumu.”
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, J.Rutka.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Atcelt 2010. gada 26. maija lēmumu Nr. 15, protokols Nr. 14.
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”.
(Pielikumā)
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3 „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”
paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Valaine, J.Rutka, I.Reščenko, A.Streļčs, A.Kluss.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu I.Valainei: „Kāpēc es kā deputāts nevaru apstiprinātu
projektu saņemt elektroniskā veidā, lai saprastu, ko mēs tur gribam darīt?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Sakarā ar to, ka ir aizdomas par konkurenci, es kā deputāts nevaru
to saņemt.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs, kā pašvaldība, strādājam pēc sekojoša principa, deputāti paceļ
roku piedalīties projektā, kas būs projektā, deputāti nezina. Kad tas apstiprināts, mēs zinām.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Man kā deputātam ir aizliegts saņemt uz savu deputāta e-pastu
informāciju par apstiprinātajiem projektiem.”
I.Reščenko skaidro, ka noslēpumu nav, ir iespējams iepazīties.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu procedūras plānotajiem pašvaldības projektu iesniegumiem ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” :
1.1. Saieta namu vienkāršotā rekonstrukcija Aglonas novada Šķeltovas pag. un
Kastuļinas pag.;
1.2. Satiksmes drošības uzlabošana Jaunaglonā;
1.3. Tehniskā projekta izstrāde tiltu rekonstrukcijai Aglonas novada Grāveru
pagastā – a/c G-3 Kovaļeva-Mateļi-Raginski 0,042 km tilts (Dubnas upe) un a/c
G-33 Sakova-Akmeneica 0,208 km tilts (Dubnas upe);
1.4. Tehniskā projekta izstrādei Aglonas novada Šķeltovas c. Skolas ielas
rekonstrukcijai 0,230-0,450 km, Pasta ielas rekonstrukcijai 0,160-0250 km un
Dārza ielas rekonstrukcijai 0,000-0,350 km, ietves un apgaismojuma ierīkošanai
Šķeltovas ciematā a/c V676 19,880-20,155 km un Kastuļinas pagasta Priežmales c.
Liepājas ielas rekonstrukcijai 0,000-0,460 km.
2. Veikt iepirkuma procedūru Attīstības programmas izstrādei (ESF darbības programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes “Administratīvās
kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes
“Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 “Aglonas
novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros).
3. Veikt iepirkuma procedūru saskaņā ar projekta „Alternatīvā sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” aktivitātēm.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Balsoju „pret”, jo nav pieejama
detalizēta informācija.”
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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.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Gražule)
14.13. Par līgumu ar SIA „Latgales druka”.
Izskatot SIA „Latgales druka” piedāvāto līgumu par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Latgales druka”, reģ. Nr.LV 40003199542, par „Kartes
2011” (4000 gab.) Aglonas UAC vajadzībām sagatavošanu un iespiešanu. Līguma
summa LVL 528,09 (pieci simti divdesmit astoņi lati 09 santīmi), tajā skaitā 22% PVN.
2. Noslēgt līgumu ar SIA „Erante” par „Cirīša dabas parks” bukletu (2000 gab.)
iespiešanu. Līguma summa LVL 178,00 (viens simts septiņdesmit astoņi lati 00
santīmi), tajā skaitā 22% PVN.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.11. Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” iesniegto rēķinu.
Saņemts Latgales reģiona attīstības aģentūras rēķins un tāme Latgales reģiona dalībai tūrisma
izstādēs (14.01.2011., Nr.33),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt Latgales reģiona attīstības aģentūras rēķinu (Nr.2, 11.01.2011.) par summu
LVL 265.00 par dalības tūrisma izstādēs stenda vietas un dalības līdzfinansējumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziņo: V.Pašķeviča)
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.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 518,50
(pieci simti astoņpadsmit lati 50 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts iesniegums no Svetlanas Jakimovas ar lūgumu
piešķirt materiālo palīdzību Ls 50,00 apmērā, sakarā ar vīra saslimšanu. Ģimenei ir piešķirts
trūcīgas ģimenes statuss un ģimenē aug divi mazgadīgi bērni. Ģimenes ienākumi ir Sv.Jakimovas
darba alga.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Svetlanai Jakimovai materiālo pabalstu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par zemes jautājumie m.
(Ziņo: A.Streļčs)
9.1. Par Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras iesniegumu.
Saņemts Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras iesniegums (30.12.2010., Nr.3595) par
pašvaldības deleģēto kontaktpersonu vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumu risināšanā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pilnvarot, SIA „Mērniecības Datu Centrs”, reģ.Nr.40003831048, juridiskā adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV – 1005, valdes priekšsēdētāju Kasparu
Kojaloviču, personas kods, veikt pašvaldības atbildīgās kontaktpersonas pienākumus
vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas uzturēšanai un aktualizācijai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. 2. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (10.01.2011., Nr.35) par informācijas
precizēšanu attiecībā uz piešķirtajām adresēm Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz MK 03.11.2009.noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.5. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Daļēji grozīt Aglonas novada domes 29.10.2010. lēmumu Nr.11.11. „Par I.Matisānes
iesniegumu”, mainīt piešķirto adresi sekojošai apbūvētai zemes vienībai un uz tās esošām
ēkām un būvēm:
1.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0080 no „Kukulītis”, Jaunaglona,
Aglonas pag., Aglonas nov. uz Parka iela 1A, Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov.;
2. Daļēji grozīt Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.3. „Par adrešu piešķiršanu”,
mainīt piešķirto adresi sekojošai apbūvētai zemes vienībai un uz tās esošām ēkām un
būvēm:
2.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0427 no Parka iela 3,
Aglonas novada domes 27.01.2011. sēdes protokols Nr.2
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Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov. uz Meža iela 3, Aglona, Aglonas pag.,
Aglonas nov.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. 3. Par K.Fedorjanas iesniegumu.
Saņemts K.Fedorjanas iesniegums (07.01.2011., Nr.28) par nekustamā īpašuma”Bārdaiņi”
sadali Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bārdaiņi” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei,
īpašnieks Klavdija Fedorjana, personas kods.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmē jumu
6072 002 0043 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.4. Par P.Ploniša iesniegumu.
Saņemts P.Ploniša pilnvarotās personas B.Plonišas iesniegums (20.12.2010., Nr.3507) par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pirmreizējās nomas tiesību izmantošanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu un 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,
Atkārtoti izskatot,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības PāvelamPlonišam, personas kods, uz zemes gabalu „Līči”
Šķeltovas pagastā 14,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0138 un 15,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0139.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Pāvelu Plonišu, personas kods deklarētā
dzīvesvieta – Upes Kudiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov. LV-5653, uz augstāk minēto
zemi 30,3 ha kopplatībā uz 1 gadu.
3. Noteikt, ka zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6094 004 0138 un 6094 004 0139
piekrīt pašvaldībai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. 5. Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm.
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Sakarā ar konstatētajām nepilnībām veicot inventarizāciju pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Precizēt platību sekojošām zemes vienībām:
Administratīvā
Kadastra apzīmējums
teritorija, pagasta
nosaukums
Grāveri
6058 002 0129
Grāveri
6058 002 0072
Grāveri
6058 002 0080
Aglona
7642 005 0094
Aglona
7642 005 0119

Precizētā platība,
ha
1,4
0,16
3,9
5,2
5,8

2. Precizēt zemes lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām:
Administratīvā
Kadastra
Precizētais zemes lietošanas mērķis, kods
teritorija,
apzīmējums
pagasta
nosaukums
Šķeltova
6094 003 3186 1101.
Zeme
dzelzceļa
infrastruktūras
zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Šķeltova
6094 003 3228 401. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Kastuļina
6072 005 0261 1104. Transporta līdzekļu garāžu apbūve
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9. 6. Par J.Ūzuliņa iesniegumu.
Saņemts J.Ūzuliņa iesniegums (13.01.2010., Nr.50) par adreses piešķiršanu jaunbūve uzi zemes
vienības Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi: „Atvases”, Vortņiki, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uzceltajai
jaunbūvei - viesumājai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0194.
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. 7. Par A.Girsa iesniegumu.
Saņemts A.Girsa iesniegums (17.01.2011., Nr.75) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4’.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Andrim Girsam, personas kods, uz zemes gabalu „Kapari”
Šķeltovas pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0200.
2. Sakarā ar to, ka nav piekļuves iespēju uz augstāk minēto zemi, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0200 piešķirt starpgabala statusu un noteikt, ka šī
zeme piekrīt pašvaldībai.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0200 uz 2,9 ha.
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.
9.8. Par S.Škutānes iesniegumu.
Saņemts S.Škutānes iesniegums (03.01.2011., Nr.3-13/1) par pašvaldības iznomājamās zemes
platības samazināšanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, lauzt Grāveru pagasta padomes noslēgto
nomas līgumu ar Svetlanu Škutāni, personas kods, uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0204 Grāveru pagastā.
2. Noslēgt jaunu nomas līgumu uz atlikušajām, pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumie m 6058 004 0352 un 6058 004 0086.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 0,5% 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.9. Par N.Buražukas iesniegumu.
Saņemts N.Buražukas iesniegums (19.01.2011., Nr.3-13/3) par nekustamā īpašuma “Vējkalni”
Aglonas novada Grāveru pagastā sadalīšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 003 0078, atdalīšanai no nekustamā
īpašuma „Vējkalni” kadastra Nr. 6058 002 0058, Grāveru pagastā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 003 0078 piešķirt jaunu ne kustamā
īpašuma nosaukumu „Vēju kalni”.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus un zemes lietošanas
mērķi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.10. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Grāveru pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Vandai Avžānei (mirusi), personas kods, uz zemes vienību
Grāveru pagastā 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0069.
2. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0069 piekrīt
pašvaldībai.
3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0069 uz 3,4 ha.
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.
9.11. Par L.Pačkovas iesniegumu.
Saņemts L.Pačkovas iesniegums (25.01.2011., Nr.110) par nekustamo īpašumu apvienošanu
Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist ēku nekustamā īpašuma „Jura Pačkova ēku īpašums”, kadastra Nr.7642 511
0002, apvienošanai ar nekustamo īpašumu „Atvari”, kadastra Nr.7642 511 0002,
Aglonas pagastā atbilstoši 25.01.2011. noslēgtajam dāvinājuma līgumam.
2. Apvienotajam īpašumam piešķirt kopējo nekustamā īpašuma nosaukumu „Atvari”.
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.
9.12. Par I.Virbickas iesniegumu.
Saņemts I.Virbickas iesniegums (26.01.2011., Nr.115) par pašvaldībai piekrītošās zemes
iznomāšanu Aglonas pagastā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Inārai Virbickai, personas kods, uz pašvaldības zemes gabalu
Aglonas pagastā 5,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 7642 005 0094.
2. Piešķirt nomas tiesības Inārai Virbickai, personas kods, uz neapbūvēto pašvaldības zemes
gabala daļu Aglonas pagastā t.i.uz 5,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 005 0119,
saskaņā ar zemes vienības robežu grafisko pielikumu.
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3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par pakalpojumu izcenojumiem Aglonas novada skolās.
(Ziņo: I. Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g. apakšpunktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 26.05.2010. lēmumu (protokols Nr. 14, paragrāfs 23, punkts Nr.7) „Par
ēdināšanu Aglonas vidusskolā”, attiecinot šos izcenojumus uz visām Aglonas novada skolām, izņemot
Aglonas internātvidusskolu.
2. Noteikt, ka pievienotās vērtības nodokļa likme nosakāma pēc Latvijas Republikā pastāvošās
likumdošanas pakalpojuma sniegšanas brīdī.

Debatēs piedalās: A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, A.Beķis, I.Barkeviča, D.Vanags.
V.Krimans iebilst, ka jautājums nav sakārtots, nav korekts lēmumprojekta formulējums.
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,
M.Mežiniece, D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas – 4 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, A.Streļčs), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par pakalpojumu izcenojumiem Aglonas novada skolās.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par Aglonas novada kultūras centra vadītāja amata vakanci.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu pretendentu atlases konkursam uz Aglonas novada kultūras
centra vadītāja amatu. (Pielikumā)
2. Izsludināt pretendentu atlases konkursu Aglonas novada kultūras centra vadītāja
amatam.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Man kā deputātam nav skaidrs, kādos gadījumos mēs konkursu
gribam izsludināt, kādi šeit ir amati, kurus mēs pieņemsim ar parastu balsojumu, vai tā pieņemsim
darbā. Man nav skaidrības, kāda ir jaunajai domei ir vīzija. Mēs visi runājam, ka jābūt caurspīdībai
par konkursiem.”
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Beķis.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Šķeltovā nav pieņemts cilvēks darbā par kultūras nama vadītāju.”
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V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada kultūras centra vadītāja amata
vakanci.
2. Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai izstrādāt
priekšlikumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par dokumentu aprites kārtību Aglonas novada domē.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Dokumentu aprites kārtība Aglonas pašvaldībā”
(Pielikumā).
2. Apstiprināt elektroniskās dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāja instrukciju
(Pielikumā).
3. Apstiprināt elektroniskās dokumentu vadības sistēmas NAMEJS uzturēšanas
instrukciju (Pielikumā).
4. Noteikt, ka ar 01.03.2011. spēku ir zaudējusi 27.01.2010.g. apstiprinātā Aglonas
novada domes kārtība Nr.2 „Dokumentu aprite Aglonas novada domē”.

Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.
J.Rutka jautā, vai ir jurista atzinums?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Juristam pretenziju nav.”
I.Barkeviča lūdz ieprotokolēt: „Lūdzu deputātus divu līdz triju nedēļu laikā iesniegt priekšlikumus
par izsūtītajiem noteikumiem „Dokumentu aprites kārtība Aglonas pašvaldībā”.
I.Reščenko priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu līdz kārtējai novada domes sēdei.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2
(I.Barkeviča, V.Krimans) NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz kārtējai novada domes sēdei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
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(Ziņo: A.Bartuša)
13.1. Par St.Rudena iesniegumu.
Izskatot Stasa Rudena, presonas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
01.01.2011., Nr. 3) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirīšu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriņam ar zivju murdu un 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Stasi Rudenu, personas kods
, dzīves vieta, –par zivju nozveju Cirīšu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu un vienu zivju
murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.
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.
13.2. Par K.Katkeviča iesniegumu.
Izskatot Konstantīna Katkeviča, presonas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
04.01.2011., Nr.14) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirīšu 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Konstantīnu Katkeviču, presonas
kods, dzīves vieta –, par zivju nozveju Cirīšu
ezerā ar vienu 50 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.3. Par A.Borisovas iesniegumu.
Izskatot Ariadnas Borisovas, personas kods, dzīves vieta, paziņojumu (kancelejā reģistrēts
06.01.2011., Nr.19) par zivju nozveju pašpatēriņam 2011.gadā privātajā ezerā Plautiņka ar zivju
tīklu, un pilnvaro Evgeniju Borisovu, personas kods 190172-10224, dzīves vieta – Dīķu 33A-1,
Daugavpils par zivju nozveju pašpatēriņam 2011.gadā Plautiņkas ezerā ar zivju tīklu pamatojoties
uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un uz 15.12.1998. MK noteikumiem nr. 453 „Noteikumi
par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai par zvejas limitu izmantošanu:
1.1. Ariadnai Borisovai, personas kods, dzīves vieta – Raipoles 3-3,
Daugavpils, 2011.gadam ar zivju tīklu 30 m Plautiņkas ezerā;
1.2. Jevgenijam Borisovam, personas kods, dzīves vieta – Dīķu 33A-1,
Daugavpils, 2011.gadam ar zivju tīklu 30 m Plautiņkas ezerā;
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.
13.4. Par SIA „FOTON-D” iesniegumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz SIA „FOTON-D”, reģ.nr. 41503043568, īpašnieks Valērijs Avdejevs, juridiskā adrese –
Jaunciems-8, Aglona, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 03.01.2011., Nr.7) par lūgumu slēgt zvejas
tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007. gada
02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtīb u iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar SIA „FOTON-D”, reģ.nr.
41503043568, īpašnieks Valērijs Avdejevs, juridiskā adrese – Jaunciems-8, Aglona,
Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera ar zušu
murdu ar sētu līdz 30 m.
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.

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, I.Reščenko, A.Badūns, A.Streļčs, I.Barkeviča.
V.Krimana priekšlikums ir izņemt no lēmumprojekta 13.7. punktu. Divu nedēļu laikā juristam
izstrādāt kārtību kā mēs rīkosimies gadījumā, ja uz trijām vietām pieteiksies vairāki cilvēki. Atlikt
jautājuma izskatīšanu, izstrādāt kārtību, kā tiek piešķirti zušu limiti.
A.Bartušas priekšlikums ir atlikt 13.4., 13.5., 13.6. un 13.7.punktus.
Deputāti balso par A.Bartušas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „FOTON-D” iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.5. Par z/s „Agnese” iesniegumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz z/s „Agnese”, reģ.nr. 41501013427, īpašnieks Antons Kalinkevičs, juridiskā adrese – Kapiņi,
Aglonas pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 03.01.2011., Nr.5) par lūgumu slēgt zvejas tiesību
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nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007. gad a 02.maija
MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr.
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar z/s „Agnese”, reģ.nr.
41501013427, īpašnieks Antons Kalinkevičs, juridiskā adrese – Kapiņi, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē 0,3 km no Ru šonas ezera ar
zušu murdu ar sētu līdz 30 m.
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 dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par z/s „Agnese” iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.6. Par z/s „Trepes” iesniegumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz z/s „Trepes”, reģ.nr. 41501021195, īpašnieks Andris Kurmis, juridiskā adrese – Kapiņu iela 5,
Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 03.01.2011., Nr. 4) par lūgumu slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007.
gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar z/s „Trepes”, reģ.nr. 41501021195, īpašnieks Andris Kurmis ,
juridiskā adrese – Kapiņu iela 5, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē
0,3 km no Rušonas ezera ar zušu murdu ar sētu līdz 30 m.
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 dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par z/s „Trepes” iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.7. Par SIA „KV Mežinieks” iesniegumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Izskatot SIA „KV Mežinieks”, reģ. nr. 40003292776, juridiskā adrese – Ozolciema 56/4-17, Rīga, iesniegumu
(lietvedībā reģistrēts 03.01.2011., Nr.6) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai
Tartakas upē ar zušu murdu ar sētu līdz 30 m 0,3 km no Rušonas ezera,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Zušu murda limita trūkuma dēļ, atteikt SIA „KV Mežinieks”, reģ. nr. 40003292776, slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam zušu nozvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas
ezera.
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 dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

Aglonas novada domes 27.01.2011. sēdes protokols Nr.2

- 23 -

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „KV Mežinieks” iesniegumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.8. Par A.Girsa iesniegumu.
Izskatot Andra Girsa, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 20.01.2011., Nr. 89)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriņam ar zivju murdu un 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Andri Girsu, personas kods
, dzīves vieta –Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu un vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 m
lielu sētas garumu.
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.
13.9. Par Jūlijas Valminskas iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.01.2011., Nr. 42)
Izskatot Jūlijas Valminskas, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 11.01.2011., Nr.
42) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jūliju Valminsku, personas
kods, dzīves vieta –, Daugavpils, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.10. Par Valentīnas Valminskas iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.01.2011., Nr. 41)
Izskatot Valentīna Valminskas, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 11.01.2011.,
Nr. 41) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Valentīnu Valminsku,
personas kods, dzīves vieta –Daugavpils, par
zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēze knes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.11. Par Vaclava Valminska iesniegumu (kancelejā reģistrēts 11.01.2011., Nr. 40)
Izskatot Vaclava Valminska, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 11.01.2011., Nr.
40) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vaclavu Valminski, personas
kods, dzīves vieta –, Daugavpils, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 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 paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.12. Par O.Pilāna iesniegumu.
Izskatot Oskara Pilāna, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 26.01.2011., Nr. 118)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Oskaru Pilānu, personas kods
, dzīves vieta –Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.13. Par P.Maļuhina iesniegumu.
Izskatot Pētera Maļuhina, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 26.01.2011., Nr. 119)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas 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 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka,
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D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Pēteri Maļuhinu, personas kods
, dzīves vieta –Aglonas novads, par zivju
nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
14.1. Par I.Barkevičas un M. Mežinieces iesniegumiem.
Saņemts deputātes I.Barkevičas iesniegums (20.01.2011., Nr.95), kurā tiek lūgts atbrīvot viņu
no pienākumu pildīšanas Finanšu komitejā un apstiprināt viņu Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sastāvā un saņemts deputātes M.Mežinieces iesniegums (17.01.2011., Nr.76), kurā tiek
lūgts apstiprināt viņu Aglonas novada domes Finanšu komitejas sastāvā.
V.Krimana priekšlikums: „Piedāvāju atgriezties pie tā lēmumprojekta, ko mēs divas vai trīs reizes
iesniedzām pašvaldībai ar lūgumu izveidot divas komitejas. Lēmumprojekts jau sen sagatavots,
nolikums katrai komitejai sagatavots.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu piedāvāto lēmumprojektu: „Izveidot Aglonas novada pašvaldībā
tikai divas komitejas. Lēmumprojekts iepriekšējais, jau sen ir iesniegts.”
I.Reščenko – lūgums iesniegt rakstisku lēmumprojektu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai Jums ir tiesības noraidīt mutisku priekšlikumu no deputāta?”
I.Reščenko aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina deputāte I.Barkeviča.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atbrīvot deputāti Ingūnu Barkeviču no pienākumu pildīšanas Aglonas novada domes
Finanšu komitejā un apstiprināt darbam Veselības un sociālo jautājumu komitejā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina deputāte M.Mežiniece.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
2. Apstiprināt deputāti Mārīti Mežinieci darbam Aglonas novada domes Finanšu
komitejā.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret” ne tāpēc, ka man I.Barkeviča vai M.Mežiniece
nepatīk, iet runa par to, ka pusotra gada laikā mēs mēģinājām sakārtot, lai būtu normāli lietderīgs
koeficents mūsu darbam. Mūsu lēmumprojekti jau sen ir pie Jums, nolikumi ir saskaņoti un nekādu
problēmu tur nebija.”
14.2. Par biļešu atmaksu (Z.Gavrilovas iesniegums).
Saņemts Z.Gavrilovas iesniegums (27.12.2010., Nr.3550), kurā tiek lūgts apmaksāt
braukšanas biļetes mazmeitai K.Vashuravai maršrutā Jaunokra-Dagda, Dagda-Jaunokra par
decembra mēnesi,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apmaksāt K.Vashuravai, p.k., braukšanas biļetes maršrutā JaunokraDagda, Dagda-Jaunokra par 2010.g. decembra mēnesi par summu Ls 13,65.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par Barikāžu piemiņas dienas pasākumu.
Saņemts Aglonas KC vadītājas v.i. O.Spīķes iesniegums (04.01.2011., Nr.13), kurā tiek lūgts
piešķirt Ls 100 Barikāžu piemiņas dienai veltītā pasākuma organizēšanai.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai perspektīvā mēs par katru pasākumu arī pieņemsim zināšanai,
ka iztērēti piecdesmit lati, divpadsmit lati un kāpēc pusotra gada laikā mēs to nedarījām?”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas
– 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka ir piešķirti Aglonas novada Kultūras centram Ls 100.00
Barikāžu piemiņas dienai veltītā pasākuma organizēšanai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4. Par Eiroreģiona „Ezeru zeme” vēstuli.
Saņemta biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” vēstule (10.01.2011., Nr.32) par biedrības
Eiroreģions „Ezeru zeme” biedru dalības maksu 2011.gadā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „ Diemžēl neviens no deputātiem nevar pateikt, cik biedrībai
Eiroreģions „Ezeru zeme” bija samaksāts 2010.gadā.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
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I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 2
(M.Mežiniece, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apmaksāt dalības maksu biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme” 2011.gadam par summu
LVL 1700.00 (viens tūkstotis septiņi simti latu 00 santīmu).
2. Līdzekļus paredzēt 2011.gada budžetā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.5. Par sašķidrinātās gāzes cenas izmaiņām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Saņemta SIA „Latvijas Propāna Gāze” vēstule (04.01.2011., Nr.11) par sašķidrinātās gāzes cenas
izmaiņām. SIA „Latvijas Propāna Gāze” paziņo, ka sākot ar 2011.gada 1.janvāri tiek palielināta
sašķidrinātās naftas gāzes cena patērētājiem, kas saņem gāzi no virszemes un pazemes grupu iekārtām,
nosakot sašķidrinātās gāzes cenu LVL 3,12 m³, bez PVN, līdzšinējo LVL 2,85 m³, bez PVN, vietā.
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Aglonas novada Komunālajam dienestam informēt iedzīvotājus, kas saņem gāzi no
lokālajiem gāzes apgādes tīkliem, par sašķidrinātās gāzes cenas izmaiņām.
2. Slēgt vienošanos ar SIA „Latvijas Propāna Gāze” par gāzes piegādes un tehniskās
apkopes pakalpojumu sniegšanas cenu izmaiņām.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
V.Krimana priekšlikums ir no sagatavotā lēmumprojekta izņemt 1.punktu. 2.p. papildināt - noslēgt
vienošanos ar SIA „Latvijas Propāna Gāze”, atrunājot, cik būs cena par 1 m³ un sagatavot līguma
grozījumus iedzīvotājiem.
Deputāte M.Mežiniece atstāj sēžu zāli plkst.19:50.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Saņemta SIA „Latvijas Propāna Gāze” vēstule (04.01.2011., Nr.11) par sašķidrinātās gāzes
cenas izmaiņām. SIA „Latvijas Propāna Gāze” paziņo, ka sākot ar 2011.gada 1.janvāri tiek
palielināta sašķidrinātās naftas gāzes cena patērētājiem, kas saņem gāzi no virszemes un pazemes
grupu iekārtām, nosakot sašķidrinātās gāzes cenu LVL 3,12 m³, bez PVN, līdzšinējo LVL 2,85 m³,
bez PVN, vietā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2 (I.Barkeviča,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Latvijas Propāna Gāze” par gāzes piegādes un tehniskās
apkopes pakalpojumu sniegšanas cenu izmaiņām (1 m³ sašķidrinātās gāzes cena LVL
3,12 bez PVN).
2. Novada domes juristam V.Grigulim izstrādāt līguma grozījumus par pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem līdz 01.02.2011.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu.
Saņemts grāmatvedes Dz.Valaines iesniegums (11.01.2011., Nr.48), kurā tiek lūgts apstiprināt
noteiktās degvielas patēriņa normas, pamatojoties uz degvielas patēriņa normu noteikšanas aktu
Nr.3.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt degvielas patēriņa normas sekojošiem autotransporta līdzekļiem:
1.1 Autobuss Mersedess Benz valsts numurs EP 3303 – ziemas norma dīzeļdegviela 13.7
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l/100 km.
1.2. Automašīna Opel Zafira valsts numurs GR 9361 – ziemas norma benzīns 10.8 l/100
km.
1.3. Autobuss Mercedes-Benz Intouro valsts numurs HN 8719 – ziemas norma
dīzeļdegviela 35 l/100 km un vasaras norma dīzeļdegviela 32 l/100 km.
1.4. Autobuss BMC Probus 215 SCB valsts numurs HN 9839 – ziemas norma
dīzeļdegviela 33 l/100 km un vasaras norma dīzeļdegviela 30 l/100 km.
2. Noteikt jaunus limitus Aglonas novada Komunālā dienesta, Kastuļinas pagasta
pārvaldes,Šķeltovas pagasta pārvaldes un Grāveru pagasta pārvaldes dienestu
transportiem. (Saraksts pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.7. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Resurss Plus” iesniegumus (02.12.2010. Nr.
1-7/8 un 14.12.2010. Nr. 1-7/14) un tiem pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 12.05.2010.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izsniegt tirdzniecības atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Resurss Plus”
tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, reģistrācijas numurs
41503025543.
2. Realizējamo preču grupas:
2.1. darba apģērbi un apavi;
2.2. saimniecības un higiēnas preces;
2.3. trauki;
2.4. eletropreces;
2.5. gāzes baloni;
2.6. dārza inventārs;
2.7. lietoti apģērbi.
3. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta maršruts un grafiks Aglonas novada teritorijā:
katra mēneša 2. un 4. trešdiena: Rutuļi – plkst. 11.30, Kodori – plkst. 12.30, Salenieki –
plkst. 13.00, sociālās aprūpes centrs „Aglona” – plkst. 13.30, Cirīšu HES – plkst. 15.00,
Ruskulišķi – plkst. 15.30, Peski – plkst. 16.00, Tūļi – plkst. 16.35.
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.
14.8. Par Aglonas vidusskolas iesniegumiem.
Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums „Par ēkas pārņemšanu
pašvaldības pārvaldījumā” (19.01.2011., Nr. 86), kurā tiek lūgts ēku Daugavpils ielā 8 izņemt no
skolas pases,
V.Krimans jautā: „ Vakar bija Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja,
kāds ir komitejas lēmumprojekts? Komitejai bija novīzēts 20.janvāra iesniegums.”
A.Beķis skaidro, ka komitejā šis jautājums netika skatīts, jo nebija sagatavots.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „I.Maļuhinas paskaidrojumu es kā deputāts šodien nevaru saņemt.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Lēmumprojekts nav korekti sagatavots, jo vēstule sen ir adresēta
Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai, diemžēl nekas nav izdarīts.
Nav izpildīta priekšsēdētāja rezolūcija.”
I.Reščenko skaidro, ka Finanšu komiteja novirzīja šo iesniegumu izskatīšanai Tautsaimniecības,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Novirzīt Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegumu izskatīšanai Tautsaimniecības,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc, ka jau sen zināms, ka 20.janvārī ar I.Reščenko
parakstu tas jautājums bija novirzīts Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejai.”
Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums (20.01.2011., Nr.94) par
materiālo atbalstu žetonu iegādei.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Finanšu nodaļai un Aglonas vidusskolas direktorei iekļaut izmaksas žetonu iegādei skolas
budžetā 2011.gadam.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.9. Par I.Barkevičas iesniegumu.
Saņemts deputātes I.Barkevičas iesniegums (18.01.2011., Nr.80), kurā tiek lūgts atbrīvot viņu no
pienākumu pildīšanas darba grupā, kas tika izveidota ar 29.12.2010.g. lēmumu Nr.7.3. „Par
Jaunaglonas muzeja kolekciju” (protokols Nr.38, paragrāfs 7).
No balsošanas sevi atstādina deputāte I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atbrīvot deputāti Ingūnu Barkeviču no pienākumu pildīšanas darba grupā, kas
tika izveidota ar 29.12.2010.g. lēmumu Nr.7.3. „Par Jaunaglonas muzeja kolekciju”
(protokols Nr.38, paragrāfs 7).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.10. Par SIA „Preiļu slimnīca” projekta līdzfinansējumu.
Sagatavotais lēmumprojekts:

Saņemta SIA „Preiļu slimnīca” vēstule (11.11.2010., Nr.3193) par projekta līdzfinansējumu.
SIA „Preiļu slimnīca” informē, ka ir atbalstīts projekta pieteikums „Stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”, ar atbalsta intensitāti
85% no ERAF, neparedzot valsts budžeta līdzfinansējumu projektam.
Ņemot vērā nepieciešamību projektu līdzfinansēt ar 15% līdzfinansējumu (projekta ieviešana
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2011.gadā) SIA „Preiļu slimnīca” lūdz pašvaldības (daļu turētājus) pieņemt domes lēmumus par
līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam no 2011.gada budžeta, atbilstoši piederošo daļu skaitam.
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt SIA „Preiļu slimnīcas” lūgumu par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu.
2. Piedāvāt SIA „Preiļu slimnīca” dalībnieku kopsapulcē pārņemt Aglonas novadam
piederošās kapitāldaļas.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Badūns.
A.Badūna priekšlikums ir 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Novada domes juristam sagatavot
priekšlikumus par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1.punktu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noraidīt SIA „Preiļu slimnīcas” lūgumu par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Deputāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Novada domes juristam V.Grigulim sagatavot priekšlikumus par SIA „Preiļu
slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.12. Par Preiļu novada domes vēstuli.
Saņemta Preiļu novada domes vēstule (18.01.2011., Nr.78) par Izglītības pārvaldes funkciju
veikšanu un finansēšanu Aglonas novadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt sadarbības līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi līdz 31.12.2011.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.14. Par Latvijas Krājbankas vēstuli.
Saņemta AS „Latvijas Krājbanka” vēstule (14.01.2011., Nr.63) par zemesgabala nomas
līguma izbeigšanu.
V.Krimans: „Es uzskatu, ka pašvaldība diemžēl neko neizdarīja lai saglabātu Krājbanku.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Izbeigt 2007.gada 11.jūlijā noslēgtā zemesgabala Aglonā, Somersetas ielā b/n,
kadastra Nr.7642 004 0547 nomas līgumu ar AS „Latvijas Krājbanka” ar
01.02.2011.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka varbūt bija varianti vienoties ar
vadību par Krājbankas darbības turpināšanu.”
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.20:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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