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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 30.septembrī

Nr.22

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:05
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,
Aivars Kluss, Mārīte Meţiniece, Andris Ruduks,
Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša, Didzis Vanags,
Jānis Rutka, Iveta Soldāne (līdz plkst.14:45),
Vadims Krimans (līdz plkst.16:05).
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Ingūna Barkeviča (atvaļinājumā).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, grāmatvede M.Lazdāne,
novada domes jurists V.Grigulis, UAC vadītāja I.Graţule.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par 2011.gada budţeta izpildi uz 01.09.2011.
3. Par 2011.gada budţeta grozījumiem.
4. Par autobusa VW Crafter 2,5, HP 9623, degvielas normas apstiprināšanu.
5. Par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
6. Par iepirkumiem.
7. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (30.08.2011., Nr.1443).
8. Par nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
9. Par sociālajiem pabalstiem.
10. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 9.paragrāfs) precizēšanu.
11. Par piedalīšanos izsludinātajā ELFLA projektu konkursā.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
14. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par LPS 22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.
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14.2. Par T.Mundas iesniegumiem (01.09.2011., Nr. 1461 un Nr. 1462).
14.3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā””.
14.4. Par Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.
14.5. Par līgumu ar LR Zemessardzi.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par grozījumiem Aglonas novada ceļu fonda tāmē (pie 14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
Par Aglonas novada izglītības iestāţu vadītāju darba algām (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par pedagogu tarifikācijām (pie 14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par SIA „Renesanse” būvdarbu termiņa pagarinājumu (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par V.Krimana un J.Rutka 30.09.2011.g. iesniegumu Nr. 2011-09-30_ID-01 par
Aglonas novada domes 15.11.2010. sēdes (protokols Nr.33) pilna sēdes audioieraksta
ievietošanu www.aglona.lv (30.09.2011., Nr.1621) (pie 14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
Par A.Meţinieces iesniegumu (13.09.2011., Nr.1533) (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (pie
14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par S.Pavlova iesniegumu nekustamā īpašuma „Pavlovi” sadalei Grāveru pagastā (pie 12.p.
Par zemes jautājumiem).
Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu ierosinātā zemes atsavināšanas procesa pārtraukšanai
(pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai (pie 12.p. Par
zemes jautājumiem).
Par IK „Dūšai” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā (pie 12.p. Par
zemes jautājumiem).
Par biedrības „Gūdu saimineiču bīdreiba” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai
Aglonas pagastā (pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
Par J.Šuplinskas iesniegumu zemes atsavināšanai Kastuļinas pagastā (pie 12.p. Par zemes
jautājumiem).
Par V.Lipska iesniegumu nekustamā īpašuma „Vaivariņi” sadalei Grāveru pagastā.
(pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
V.Krimans – vai pie visiem dienas kārtības jautājumiem deputātiem savlaicīgi bija iespēja iepazīties
ar sēdes materiāliem un lēmumprojektiem?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai visi materiāli bija pieejami deputātiem 3 dienas pirms kārtējās
sēdes?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc mēs ignorējam likumdošanas noteiktās prasības un
informāciju par kārtējo sēdi izsludinam internetā, neatbilstoši likumā noteiktajā kārtībā?”
V.Krimans - kādi lēmumprojekti saskaņoti ar novada domes juristu?
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Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par 2011.gada budžeta izpildi uz 01.09.2011.
Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
Par autobusa VW Crafter 2,5, HP 9623, degvielas normas apstiprināšanu.
Par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
Par iepirkumiem.
Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (30.08.2011.,
Nr.1443).
8. Par nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
9. Par sociālajiem pabalstiem.
10. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 9.paragrāfs)
precizēšanu.
11. Par piedalīšanos izsludinātajā ELFLA projektu konkursā.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par LPS 22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.
14.2. Par T.Mundas iesniegumiem (01.09.2011., Nr. 1461 un Nr. 1462).
14.3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā””.
14.4. Par Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.
14.5. Par līgumu ar LR Zemessardzi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
14.6. Par grozījumiem Aglonas novada ceļu fonda tāmē (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
14.7. Par Aglonas novada izglītības iestāţu vadītāju darba algām (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
14.8. Par pedagogu tarifikācijām (pie 14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
14.9. Par SIA „Renesanse” būvdarbu termiņa pagarinājumu (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
14.10. Par V.Krimana un J.Rutka 30.09.2011.g. iesniegumu Nr. 2011-09-30_ID-01 par
Aglonas novada domes 15.11.2010. sēdes (protokols Nr.33) pilna sēdes audioieraksta
ievietošanu www.aglona.lv (30.09.2011., Nr.1621) (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22

-3-

14.11. Par A.Meţinieces iesniegumu (13.09.2011., Nr.1533) (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
14.12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā
(pie 14.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
12.28. Par S.Pavlova iesniegumu nekustamā īpašuma „Pavlovi” sadalei Grāveru pagastā (pie
12.p. Par zemes jautājumiem).
12.29. Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu ierosinātā zemes atsavināšanas procesa
pārtraukšanai (pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
12.30. Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai (pie 12.p.
Par zemes jautājumiem).
12.31. Par IK „Dūšai” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā (pie 12.p.
Par zemes jautājumiem).
12.32. Par biedrības „Gūdu saimineiču bīdreiba” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai
Aglonas pagastā (pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
12.33. Par J.Šuplinskas iesniegumu zemes atsavināšanai Kastuļinas pagastā (pie 12.p. Par
zemes jautājumiem).
12.34. Par V.Lipska iesniegumu nekustamā īpašuma „Vaivariņi” sadalei Grāveru pagastā.
(pie 12.p. Par zemes jautājumiem).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par 2011.gada budžeta izpildi uz 01.09.2011.
3. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
4. Par autobusa VW Crafter 2,5, HP 9623, degvielas normas apstiprināšanu.
5. Par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
6. Par iepirkumiem.
7. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (30.08.2011., Nr.1443).
8. Par nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
9. Par sociālajiem pabalstiem.
10. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 9.paragrāfs) precizēšanu.
11. Par piedalīšanos izsludinātajā ELFLA projektu konkursā.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par LPS 22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.
14.2. Par T.Mundas iesniegumiem (01.09.2011., Nr. 1461 un Nr. 1462).
14.3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā””.
14.4. Par Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.
14.5. Par līgumu ar LR Zemessardzi.
14.6. Par grozījumiem Aglonas novada ceļu fonda tāmē.
14.7. Par Aglonas novada izglītības iestāžu vadītāju darba algām.
14.8. Par pedagogu tarifikācijām.
14.9. Par SIA „Renesanse” būvdarbu termiņa pagarinājumu.
14.10. Par V.Krimana un J.Rutka 30.09.2011.g. iesniegumu Nr. 2011-09-30_ID-01
par Aglonas novada domes 15.11.2010. sēdes (protokols Nr.33) pilna sēdes
audioieraksta ievietošanu www.aglona.lv (30.09.2011., Nr.1621).
14.11. Par A.Mežinieces iesniegumu (13.09.2011., Nr.1533).
14.12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas
sezonā.

Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22

-4-

1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc mēs kā deputāti netikām informēti par to, ka tika plānota
izbraukuma sēde Latgales plānošanas reģionam Aglonā? Vai bija pieaicināti arī iestāţu vadītāji?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc un kas pārtrauca iespēju Aglonas novada iedzīvotājiem, un ne
tikai, ievietot www.aglona.lv komentārus?”
Sēdes vadītājs I.Reščenko sniedz atbildes uz V.Krimana jautājumiem.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Tad komentāros pašlaik reāli cilvēks var kaut ko komentēt? Vai arī
kāds cilvēks pieņēma lēmumu neapstiprināt komentārus, labus vai sliktus, vai kaut kādus?”
Debatēs piedalās: A.Badūns.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas regulē visus iesniegumus, kas ir rakstīti www.aglona.lv sadaļā
„Uzrakstīt domei”, kāpēc uz visiem jautājumiem cilvēki nesaņem atpakaļ nekādas atbildes?”
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 ( A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.08.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par 2011.gada budžeta izpildi uz 01.09.2011.
(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 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz
01.09.2011. ieņēmumos LVL 2304224 (tajā skaitā konsolidācija LVL 345198) , saskaņā ar
pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz
01.09.2011. izdevumos LVL 2477350 (tajā skaitā konsolidācija LVL 345198) un naudas
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līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.09.2011. LVL 703710, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats
par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.09.2011. LVL 530581, atmaksāto aizņēmumu
kopsummu uz 01.09.2011. LVL 124183, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par aizņēmumiem‟‟;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi
uz 01.09.2011. ieņēmumos LVL 69981, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta
izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi
uz 01.09.2011. izdevumos LVL 66884 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.09.2011. LVL 34466, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu
budţeta izpildi uz 01.09.2011.ieņēmumos LVL 5040, izdevumos LVL 2229, līdzekļu atlikums
uz 01.09.2011.LVL 4422.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.7. Par Aglonas novada izglītības iestāžu vadītāju darba algām.
(Ziņo: M.Lazdāne)
Debatēs piedalās: D.Vanags, I.Soldāne, V.Krimans, A.Badūns, J.Rutka, A.Beķis, A.Streļčs.
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1
(A.Ruduks, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada izglītības iestāžu vadītāju darba algas 2011./2012.māc.g. par
periodu no 2011.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
Izglītības
Darba alga
t.sk.
pašvaldības LR KM
iestādes
mēnesī
mērķdotācija
finansējums finansējums
nosaukums
Aglonas
471.00
471.00
vidusskola
Grāveru
282.86
207.86
75.00
pamatskola
Prieţmalas
407.22
407.22
pamatskola
Šķeltovas
378.61
316.03
62.58
pamatskola
PII
447.00
447.00
Aglonas sporta
223.50
223.50
skola
Aglonas bazilikas 447.00
447.00
kora skola
Aglonas
583.00
583.00
internātvidusskola
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo jautājums netika izskatīts Finanšu komitejā.”
Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22

-6-

14.8. Par pedagogu tarifikācijām.
(Ziņo: M.Lazdāne)
No balsošanas sevi atstādina D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt pedagogu tarifikācijas:
Aglonas vidusskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, direkt.d/a))
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finansējums)

9297.95 LVL
692.14
510.00

Grāveru pamatskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6 g)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, interešu izglītība)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finansējums)
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( privātais finansējums.)

1615.86 LVL
146.88
65.00
391.28
37.64

Prieţmalas pamatskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6.g)
- pedagogu tarifikācija Nr. 3 (mērķdot.,interešu izgl.)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvald.fin.)
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( pašvaldības finan., pirmssk.)
- pedagogu tarifikācija Nr.6 ( mērķdotācija, direktora d/a)

2711.26 LVL
196.13
122.05
278.98
225.00
407.22

Šķeltovas pamatskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, interešu izglītība)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, 5-6 g)
- pedagogu tarifikācija Nr. 4 (pašvaldības finansēj.)
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( mērķdotācija, direktora d/a)

2112.92 LVL
105.90
219.98
263.61
316.03

Aglonas novada PII:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (pašvaldības finans., vadītāja)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6 g.)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finans., 5-6 g)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finans., pirmsskola)

447.00 LVL
711.45
298.55
1214.00

Aglonas sporta skola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (pašvaldības finansējums)

573.61 LVL

Aglonas bazilikas kora skola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (valsts budţeta dotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( pašvaldības finansējums)

1650.80 LVL
784.86
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Aglonas internātvidusskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, direktora d/a)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 (mērķdot., interešu izglītība)
- pedagogu tarifikācija Nr.5, ar 12.09.2011. ( mērķdotācija)

12130.73 LVL
672.89
514.10
304.53
12129.03

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 9.paragrāfs) precizēšanu.
(Ziņo: M.Lazdāne)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizēto Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2011.gadam
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem.
Aglonas novada izglītības iestāţu precizētā izdevumu tāme 2011.gadam.
EKK
kods

Izdevumu nosaukums

1110
1210

Atalgojumi
Darba devēja VSAO
iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumi
Materiāli un inventārs
Periodikas iegāde
Bibliotēku krājumi

2100
2200
2300
2400
5233

Kopā
Audzēkņu skaits
Izmaksas uz 1
audzēkni gadā
Izmaksas uz 1
audzēkni mēnesī
Grozījumi

Aglonas
vidusskola

Grāveru
pamatskola

Priežmalas
pamatskola

Šķeltovas
pamatskola

Aglonas novada
pirmsskolas
izglītības iestāde

69625
16772

17947
4323

29026
6995

18772
4522

44176
10642

100
12925
7600
100
500

0
1609
150
0
0

40
7930
3685
120
300

0
8186
6021
0
200

0
4860
7975
0
0

107622
192
560.53

24029
34
706.74

48096
81
593.78

37701
66
571.23

67653
62
1091.18

46.71

58.89

49.48

47.60

90.93

3.40

4.63

3.61

3.28

6.70

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (30.08.2011., Nr.1443).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegums (30.08.2011., Nr.1443) par
skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 3
(D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Pamatojoties uz „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamos un pedagogus” 5.5.punktu, piešķirt 90,00 Ls Šķeltovas pamatskolas
komandu prēmēšanai.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka);
atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Iekļaut Ls 400,00 „Gada cilvēks” un „Gada balva” balvu fondā.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo nav skaidrs, kāds būs pieņemts nolikums.”
Deputāts J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
V.Lielcepure sniedz pārskatu par budţeta grozījumiem.
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Soldāne.
14.6. Par grozījumiem Aglonas novada ceļu fonda tāmē.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada ceļu fonda tāmē uz 01.09.2011.g.
1.1. 2011.gadā novada autoceļu tīklā plānots veikt ikdienas uzturēšanas darbus :
-autoceļu uzturēšana ziemā;
-seguma uzturēšanas darbi ;
-caurteku uzturēšanas darbi;
-ceļu kopšanas darbi;
-satiksmes organizēšanas darbi;
-ceļu pārraudzība.
1.2. Līdzfinansējums ielu rekonstrukcijas projektos(celtniecības darbi).
1.3. Autoceļu un ielu,tiltu projektēšana.
2. Plānotā mērķdotācija autoceļiem 2011.gadā
atlikums no 2010. gada
Kopā:
114825.00 Ls

78 448 Ls +13097.00 Ls
23280 Ls

3. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tāme :
-autoceļu uzturēšana ziemā - 9000 Ls;
-seguma uzturēšanas darbi – 23512 Ls
-caurteku uzturēšanas darbi- 6000 Ls;
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-ceļu kopšanas darbi – 4018 Ls;
-satiksmes organizācijas darbi –1000 Ls;
-ceļu pārraudzība – 900 Ls.
Kopā:
44430 .00 Ls
Pārējie izdevumi:
Pamatlīdzekļu iegāde - 3000 Ls
Projektu līdzfinansēšana - 18000 Ls
Ceļu, ielu projektēšana - 5000 Ls
Darba alga – 117110.00 Ls
Degviela, eļļas – 15600 Ls
Rezerves daļas, remonts
(autotransports, traktortehnika, motorzāģi) – 7440.00 Ls
Sociālās iemaksas – 4122.00 Ls
Bankas pakalpojumi – 70 Ls
Grāmats, ţurnāli
- 53 Ls
Kopā:

70395.00 Ls

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāte I.Soldāne.
3.§
Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
(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 12 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2
(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.4 „Aglonas novada domes budžets 2011.gadam.””
Par Aglonas novada budžetu 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 budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus ieņēmumos 600287 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta
ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2981923 lati (tajā skaitā konsolidācija 500230 lati),
aizņēmumu saņemšana 554825 lati, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
470438 lati. Pamatbudţeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3514456 lati (tajā skaitā konsolidācija 500230 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus izdevumos 496768 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta
izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3749960 lati (tajā skaitā konsolidācija -500230 lati),
Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22
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aizņēmumu atmaksa 256726 lati, atlikums gada beigās 500 lati. Pamatbudţeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu
atmaksa) ir 3514456 lati (tajā skaitā konsolidācija -500230 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudţets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1
„‟Pamatbudţets‟‟(7.aile). Konsolidētā pamatbudţeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
„‟Pamatbudţets‟‟ (8.aile).
1.4. Pamatbudţets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā
Nr.1- Pārvaldes (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes (izdevumu funkcionālās
klasifikācijas kodiem).
2.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011.gada konsolidētā speciālā
budţeta (t.sk. saņemtie ziedojumi, dāvinājumi naudā) grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB
„‟Speciālais budţets‟‟. Speciālā budţeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) kopsumma, t.sk. atlikums,
ir 135232 lati.
3.1. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.11, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 „‟Pamatbudţets, 2011.gads‟‟;
Pielikumu Nr.3-SB „‟Speciālais budţets‟‟;
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3.2. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalţu budţeta ieņēmumu grozījumu
projektu „‟Pielikums Nr.1-Pārvaldes‟‟ un izdevumu projektu „‟Pielikums Nr.2-Pārvaldes‟‟,
Aglonas internātvidusskolas „‟Pamatbudţeta programmas resursu (ieņēmumu) un plānoto
izdevumu tāme‟‟ un SAC „‟Aglona‟‟08.08.2011. iesniegums Nr. 123 „‟Par budţeta
grozījumiem‟‟, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētājā pamatbudţetā
„‟Pielikums Nr.1 PAMATBUDŢETS, 2011.GADS‟‟, pievienot domes sēdes protokola
pielikumos.
3.3. 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.
4.1. Apstiprināt mācību literatūras iegādi ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no
1.klases Aglonas novada skolām pamatojoties uz 24.02.2011. Izglītības un Zinātnes
Ministrijas rīkojumu Nr. 87 „Par valsts budţeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību
literatūras iegāde ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas
vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri”
Skolas nosaukums
Aglomas vidusskola
Grāveru pamatskola
Prieţmalas pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Aglonas internātvidusskola
Kopā novadā

Skolēnu skaits 1.klasē
01.09.2011.
9
2
7
4
12
34
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4.2. Apstiprināt mācību līdzekļu iegādi izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas
izglītības vecuma bērniem 2011.gadam Aglonas novada skolām un PII, pamatojoties uz
14.06.2011. Valsts izglītības satura centra rīkojumu Nr.210 „Par valsts mērķdotācijas sadali
mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligāta pirmsskolas izglītības
vecuma bērniem.”
Izglītības iestādes
5-6.gad. bērnu skaits iepr.
Finansējums LVL
nosaukums
māc.g.
Aglomas novada PII
29
382
Grāveru pamatskola
7
92
Prieţmalas pamatskola
11
145
Šķeltovas pamatskola
9
119
Kopā novadā
56
738
5. Apstiprināt mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai Aglonas novada mācību
iestadēs 2011.g. septembrim – decembrim.
5.1. Mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai sadalījums Aglonas novada PII un
skolām 2011. Septembrim – decembrim (Pamats: 2010.gada 20.decembrī Saeimā pieņemtais
likums „Par valsts budţetu 2011.gadam)

Skolas nosaukums
1
Aglonas PII
Grāveru pamatsk.
Prieţmalas pamatsk.
Šķeltovas pamatsk.
Kopā novadā

Faktiskais bērnu
skaits uz
01.09.2011.
2
29
6
8
9
52

D/a fonds
mēnesī
5
711
147
196
220
1274

Atlīdzība
kopā ar
soc.nod.
24,09%

Atlīdzība 4
mēnešos kopā

882
182
243
274
1581

3527
730
973
1094
6324

5.2. Mērķdotācijas sadale Aglonas novada skolām 2001.gada
septembrim – decembrim
(Pamats: 2010.gada 20.decembrī Saeimā pieņemtais likums
„Par valsts budţetu 2011.gadam)

Faktiskais
skolēnu sk.uz Normētais D/a fonds
Skolas nosaukums 01.09.2011 skolēnu sk. mēn.
1
2
3
4
Aglonas
vidusskola
187
191,75
9568
Graveru pamatsk.
29
32,39
1616
Prieţmalas
pamatsk.
54
54,40
2714
Šķeltovas pamatsk.
47
42,35
2113
Aglonas
internātvidusskola
133
450
320,89
16011
Kopā novadā

t.sk.ne
vairāk kā Atlīdzība
15%
mēn.
D/a fonds
vadīt.,vietn. Kopā ar Atlīdzība men.
Atbalsta
soc.nod.
4 mēn. Interešu
pers.
24,09%
Kopā izglītībai
5
6
7
8

Atlīdzība
mēn.
Atlīdzība
Kopā ar
4 mēn. Atlīdzība
soc.nod.
Interešu 4 mēn.
24,09% izgl. Kopā Pavisam
9
10
11

1435
242

11873
2005

47492
8020

423
65

524
81

2095
325

49587
8345

407
317

3368
2622

13472
10488

122
106

151
132

605
527

14077
11015

2401

19868

79472

300
1016

373
1261

1490
5042

1490
84514

6. Apstiprināt “Paskaidrojuma raksts par 2011. gada budžeta grozījumiem 30.09.2011.”
(Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.§
Par autobusa VW Crafter 2,5, HP 9623, degvielas normas apstiprināšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts grāmatvedes Dz.Valaines iesniegums (16.09.2011., Nr.1548) par degvielas patēriņa
normas apstiprināšanu autobusam VW Crafter 2.5 ar valsts numuru HP 9623,
Debatēs piedalās: A.Ruduks, D.Vanags, A.Kluss, V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne, V.Lielcepure,
A.Beķis, A.Badūns.
V.Krimans – Komunālā dienesta vadītājam kopā ar speciālistiem un grāmatveţiem sagatavot
priekšlikumus par Aglonas novada transporta pāriešanu uz GPS kontrolēšanu, monitorēšanu līdz
novembra Finanšu komitejas sēdei.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Par manu mutisko lēmumprojektu priekšsēdētājs negrib atļaut
deputātiem nobalsot un viņš uzskata, ka tam jābūt rakstiskā veidā.”
Sēžu zāli atstāj deputāte I.Soldāne plkst.14:45.
A.Badūna priekšlikums ir izveidot darba grupu un šodien apstiprināt degvielas patēriņa normu
autobusam.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Autobuss jau ekspluatējams, vai mēs ar to autobusu jau braucam?”
Pamatojoties uz 01.09.2011. aktu Nr.5 par degvielas patēriņa normu noteikšanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Meţiniece); pret – 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Apstiprināt degvielas patēriņa normu autobusam VW Crafter 2.5 valsts numurs HP
9623 – vasaras norma dīzeļdegviela 14.9 litri uz 100 km.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Ruduks.
Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Pārtraukums izveidots speciāli, lai
priekšsēdētājam būtu iespēja vēlreiz pierunāt depuātus balsot par savu lēmumprojektu.”
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Pēc sēdes pārtraukuma deputāti turpina diskutēt par Aglonas novada transporta pāriešanu uz GPS
kontrolēšanu.
I.Reščenko piedāvā šo jautājumu izskatīt Finanšu komitejas sēdē.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Deputāts Krimans trīs reizes atkārtoja savu lēmumprojektu,
priekšsēdētājs neatļauj man kā deputātam savu lēmumprojektu lūgt sagaidīt balsojumu par to.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Man ir aizliegts piedāvāt lēmumprojektu mutiskā veidā.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt vēlreiz jautājumu priekšsēdētājam: „Pamatojoties uz kādu normatīvo
aktu man kā deputātam, kurš trīs reizes mutiski iesniedza domes sēdes laikā lēmumprojekta
precizēšanu, viņš ir noraidīts no priekšsēdētāja puses un nav iespējams deputātiem nobalsot?”
5.§
Par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” 26.08.2011.
vēstule Nr.17-2/181(reģistrēta 07.09.2011., Nr.1500) par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu apstiprināšanu.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas ierosināja pieņemt tādu lēumprojektu, kas ir autors
lēmumprojektam, kuru izskatīja Finanšu komiteja?”
Debatēs piedalās: A.Beķis, A.Ruduks.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Ciriša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”,
“Geraņimovas Ilzas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”,
„Jezinakas (Jazinkas) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”,
„Kustaru ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” un „Užuņu ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par iepirkumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
6.1. Par iepirkumu “Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama
vienkāršotā rekonstrukcija”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības
pasūtījumam “Aglonas novada Kastuļinas pagasta Prieţmalas saieta nama vienkāršotā
rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. AND/2011/16/ELFLA, iepirkuma komisija par
piegādātāju izvēlas: SIA „Rēzeknes pilsētas Delta” , reģ.Nr.52403002691, juridiskā adrese
– Rūpnīcas iela 3a-6, Rēzekne, LV 4604, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
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2. Slēgt līgumu ar SIA „Rēzeknes pilsētas Delta”, reģ.Nr.52403002691, juridiskā adrese –
Rūpnīcas iela 3a-6, Rēzekne, LV 4604, pasūtījuma “Aglonas novada Kastuļinas pagasta
Prieţmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.
AND/2011/16/ELFLA, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 64340,79 (bez PVN 22 %).
Kopēja līguma summa Ls 78495,76.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Par iepirkumu “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka atklātajam konkursam “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta
Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs Nr. AND/2011/12/ERAF, neviens
pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3. Par iepirkumu “Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.
No balsošanas sevi atstādina A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 3 (D.Vanags,V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus
pašvaldības pasūtījumam “Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas
Nr. AND/2011/15, iepirkuma komisija par piegādātāju III lotē “Projekta
grāmatvedis” izvēlas Valentīnu Lielcepuri, personas kods, adrese, sakarā ar to, ka
tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt pakalpojuma līgumu ar Valentīnu Lielcepuri, personas kods, adrese – , par
pašvaldības pasūtījuma “Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas
Nr. AND/2011/15, III lote “Projekta grāmatvedis, kopējā piedāvājuma cena Ls
3000.00 (tai skaitā VSAOI 24,09%).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt motivāciju „pret” balsojumam: „Diemţēl, Finanšu nodaļas vadītājai ir
daudz ko darīt pašvaldībā, mums ir oficiālas atbildes, ka viņa mums kā deputātiem nesniedz
informāciju aizņemtības dēļ. Faktiski cilvēks savu pamatfunkciju nevar pildīt, piedalās visādos
projektos, bet pamatdarbs ir šeit.”
Deputāti J.Rutka un D.Vanags pievienojas V.Krimana viedoklim.
6.4. Par iepirkumu “Malkas piegāde Aglonas novada domes iestādēm un
struktūrvienībām 2011./2012.g. apkures sezonai”.
Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22
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Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Malkas piegāde Aglonas
novada domes iestādēm un struktūrvienībām 2011./2012.g. apkures sezonai”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.5. Par iepirkumu “Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām 2012.gadam”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka,
D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Degvielas iegāde Aglonas
novada domes vajadzībām 2012.gadam”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.6. Par iepirkumu “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes izglītības
iestāžu un BSAC “Somerseta” vajadzībām 2012.gadam”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka,
D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde
Aglonas novada domes izglītības iestāţu un BSAC “Somerseta” vajadzībām
2012.gadam”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.7. Par iepirkumu “Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
2011./2012.gada ziemas sezonā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka,
D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam “Aglonas novada ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zālē atgriežas deputāts V.Krimans.
8.§
Par nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”.
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(Ziņo: V.Grigulis)
Novada domes jurists V.Grigulis sniedz informāciju par veiktajām izmaiņām nolikumā pēc Finanšu
komitejā izteiktajiem ierosinājumiem.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Badūns.
V.Krimans – sakarā ar to, ka rakstiski nav neviena precizējuma un priekšlikuma, balsojam par to,
kas ir iesniegts.
Deputāti balso par nolikumu ar precizējumu 20. punktā: "20. Personas, kurām apbalvojums jau
piešķirts, atkārtoti pretendēt var ne agrāk kā pēc 5 gadiem".
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas
– 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par Aglonas novada domes apbalvojumiem”. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Sakarā ar to, ka mūsu divu deputātu
pieprasījums no priekšsēdētāja puses ir ignorēts no 30.septembra, kurš reģistrēts 30.09.2011. ar
Nr.1618. gada laikā mums, diemţēl, neviena atbildīgā persona no Aglonas novada domes
neuzdrošinājās parādīt Aglonas pagasta nolikumu par apbalvošanas kārtību 1999.gadā un ar to mēs
varam pateikt, ka mums bija liegta iespēja strādāt pie jauna nolikuma, tas ir pamatojums mūsu
pieprasījumam, tāpēc es balsoju „pret””.
Deputāts D.Vanags pievienojas V.Krimana viedoklim.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.10. Par V.Krimana un J.Rutka 30.09.2011.g. iesniegumu Nr. 2011-09-30_ID-01
par Aglonas novada domes 15.11.2010. sēdes (protokols Nr.33) pilna sēdes
audioieraksta ievietošanu www.aglona.lv (30.09.2011., Nr.1621).
(Ziņo:V.Krimans)
Saņemts V.Krimana un J.Rutka 30.09.2011.g. iesniegums Nr. 2011-09-30_ID-01 (30.09.2011.,
Nr.1621) ar lūgumu iekļaut Aglonas novada domes kārtējā 2011.gada 30.septembra sēdē sekojošu
jautājumu:
1. Par Aglonas novada domes 2010.gada 15.novembra sēdes (protokols Nr.33) pilna sēdes
audioieraksta ievietošanu www.aglona.lv
Lēmumprojekts:
1. Uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes atbildīgajam (-iem) speciālistam (-iem) par
informācijas ievietošanu www.aglona.lv
_________________________________________ (vārds, uzvārds, amats)
ar 2011.gada 10.oktobri ievietot www.aglona.lv Aglonas novada domes 2010.gada 15.novembra sēdes
(protokols Nr.33) pilnu sēdes audioierakstu.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu ierosinājumu: „Es kā viens no lēmumprojekta autoriem, lūdzu
priekšsēdētāju virzīt uz balsošanu mūsu sagatavoto lēmumprojektu, precizējot konkrēti vārdu un
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uzvārdu, kas ir atbildīgs par informācijas ievietošanu.”
I.Reščenko priekšlikums, ka atbildīgā persona būs viņš.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Deputāti balso par iesniegto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – 1 (M.Meţiniece); atturas – 6 (A.Beķis, A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs,
A.Ruduks), neapstiprina augstākminēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
9.§
Par sociālajiem pabalstiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sēžu zāli atstāj deputāts V.Krimans plkst.16:05.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 846,00
(astoņi simti četrdesmit seši lati 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par piedalīšanos izsludinātajā ELFLA projektu konkursā.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākumā
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” programmas 413.pasākuma “Lauku
ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijās” 2.aktivitātē – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem, 1.2. rīcībā: „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu,
interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana” ar projekta
iesniegumu „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saietu namam”, paredzot
pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 793,53 LVL no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas 9681,09 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 7935,33 LVL,
neattiecināmās izmaksas 1745,76 LVL.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par zemes jautājumiem.
Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22
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(Ziņo: A.Streļčs)
12.1. Par I.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Karēlija” sadalei Aglonas pagastā.
Saņemts I.B. iesniegums (29.08.2011., Nr.1439) par nekustamā īpašuma”Karēlija” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Karēlija” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā,
īpašnieks I. B., personas kods.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0313 un
atdalāmajai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0526, piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Abras”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 7642 004 0313 un 7642 004 0526
noteikt jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir meţsaimniecība (kods 0201).
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.
12.2. Par SIA „Latgales zemes” iesniegumu nekustamā īpašuma „Novinki” sadalei
Kastuļinas pagastā.
Saņemts SIA „Latgales zemes” valdes locekļa M.Mainuļa iesniegums (11.08.2011., Nr.1343) par
nekustamā īpašuma”Novinki” sadali un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Kastuļinas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Novinki” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0026 un
atdalāmajai zemes vienībai 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0027,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Novinki 1”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6072 004 0027 un 6072 004
0026 noteikt jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (kods 0201).
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.
12.3. Par A.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Tīreļi” sadalei Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.B. iesniegums (08.08.2011., Nr.1302) par nekustamā īpašuma”Tīreļi” sadali un jauna
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nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Tīreļi” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0061 un
atdalāmajai zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0062,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zālītes”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6072 003 0061 un 6072 003
0062 noteikt jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (kods 0201).
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.
12.4. Par Ē.S. iesniegumu lauku apvidus zemes nomas līguma pārtraukšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts Ē.S. iesniegums (08.08.2011., Nr.2011) par lauku apvidus zemes nomas līguma
pārtraukšanai Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.10.2010. lēmumu Nr.11.9., Ē.S. izbeigtas zemes lietošanas tiesības
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 003 0150 un 6094 003 0241, pamatojoties uz
likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 2.daļu.
Ar Ē.S. 08.11.2010. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pirmreizējo nomas tiesību
izmantošanu uz 10 gadiem.
Saskaņā ar 01.06.2011. grozījumiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”, Ē S. ir tiesības izpirkt zemi īpašumā iesniedzot līdz
31.08.2011. pieteikumu zemes iegūšanai īpašumā par samaksu VZD reģionālajā struktūrvienībai.
Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta 12. daļai, zemes izpirkuma līgums ar VAS Latvijas
Hipotēku un zemes banku jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Lauzt, ar Ē.S., personas kods, noslēgto lauku apvidus zemes
nomas līgumu pēc zemes izpirkuma līguma noslēgšanas ar VAS Latvijas Hipotēku un
zemes banku.
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.
12.5. Par A.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Krūmenes” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts zemes lietotāja E.M. pilnvarotās personas A.K. iesniegums (18.08.2011., Nr.1386)
par nekustamā īpašuma”Krūmenes” sadali un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu Grāveru pagastā.
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Konstatēts:
Nekustamais īpašums „Krūmenes” sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058
001 0032 un dzīvojamās mājas ar palīgēkām, zemes kopplatība 8,8 ha.
Ar 10.05.1996. Grāveru pagasta zemes komisijas lēmumu, uz 8,431 ha mantojamās zemes
paredzēts atjaunot īpašuma tiesības mantiniekam E.M., personas kods. Zemes vienība nav
uzmērīta.
E.M. pilnvarotā persona, A.K. lūdz sadalīt esošo zemes gabalu divās patstāvīgās zemes
vienībās, atdalot atsevišķi neapbūvēto platību, būvju uzturēšanai atstājot 0,5 ha lielu platību,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Krūmenes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058
001 0032 sadalei divās patstāvīgās zemes vienībās Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Nodalīt zemes platību 8,3 ha , izveidojot patstāvīgu nekustamo īpašumu
3. Apstiprināt jaunizveidotajai zemes vienībai grafisko pielikumu.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Kampēni”.
5. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
6. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt sekojošos lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
a) EPL aizsargjosla;
b) pašvaldības autoceļa aizsargjosla;
c) ceļa servitūts.
7. Atlikušajai zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0032 saglabāt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Krūmenes” un adresi: „Krūmenes”, Spaļbi, Grāveru pag.,
Aglonas nov.
8. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0032.
9. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0032 saglabāt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
10. 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.

12.6. Par V.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Kuzmiči” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts V.S. iesniegums (02.09.2011., Nr.1467) par nekustamā īpašuma”Kuzmiči” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
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A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Kuzmiči” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0228 un
atdalāmajai zemes vienībai 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0229,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Deņevo”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6072 003 0061 un 6072 003
0062 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.7. Par M.Z. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagasta Rutuļiškos.
Saņemts M.Z. iesniegums (31.08.2011., Nr.1448) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības M.Z., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0171 un uz pašvaldības zemes
vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0156 Aglonas pagasta Rutuļiškos.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.8. Par SIA WIKI iesniegumu koku un krūmu ciršanai nemeža zemē Kastuļinas pagasta
„Rīdziniekos”.
Saņemts SIA WIKI pilnvarotās personas M.Rukmana iesniegums (15.08.2011., Nr.1363) par
atļaujas izsniegšanu koku un krūmu ciršanai nemeža zemē ūdenstilpes aizsargjoslā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes”2.5.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Atļaut koku un krūmu ciršanu nemeţa teritorijā un ūdenstilpes aizsargjoslā uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0057 Aglonas novada Kastuļinas pagasta
„Rīdziniekos”.
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.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.9. Par J.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Cirīši” Aglonas pagastā sadali un jauna
nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Saņemts J.S. iesniegums (07.09.2011., Nr.1497) par nekustamā īpašuma”Cirīši” sadali un jauna
nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Cirīši” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā,
īpašnieks J.S., personas kods.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0015 un
atdalāmajai zemes vienībai 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0016,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Aparta-menti”.
3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 7642 007 0015 un 7642 007
0016 noteikt jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (kods 0201).
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.
12.10. Par O. B. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Grāveru pagastā.
Saņemts O.B. iesniegums (07.09.2011., Nr.1501) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības O.B., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0169 Grāveru pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.11. Par O.A. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts O.A. iesniegums (08.09.2011., Nr.1504) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
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1. Piešķirt zemes nomas tiesības O.A., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu, t.i.uz 2,4 ha,
no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0159 Aglonas pagasta
Jaunaglonā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.12. Par A.R. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ilzezers” sadalei Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.R. iesniegums (13.09.2011., Nr.1529) par nekustamā īpašuma”Ilzezers” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina deputāti J.Rutka un A.Ruduks.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ilzezers” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0033,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Deņevo 1”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai saglabāt iepriekš noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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.
12.13. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”.
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04-L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts
kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes
vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums
nav pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
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1. Izbeigt lietošanas tiesības O.F., personas kods, uz zemes vienību „Glejas” Kastuļinas
pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0172.
Piedāvāt O.F., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izbeigt lietošanas tiesības K.E., personas kods, uz zemes vienību „Rubeņi” Kastuļinas
pagastā 14,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0209.
Piedāvāt K.E., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izbeigt lietošanas tiesības J.Z., personas kods, uz zemes vienību „Pepiņi” Grāveru pagastā
0,1697 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0387.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0387 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt J.Z., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izbeigt lietošanas tiesības N.J., personas kods, uz zemes vienību „Roţlapas” Grāveru
pagastā 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0093.
Piedāvāt N.J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izbeigt lietošanas tiesībasA.O., personas kods, uz zemes vienību Grāveru pagastā 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0372.
PiedāvātA.O., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izbeigt lietošanas tiesībasA.G., personas kods, uz zemes vienību „Irbes” Grāveru pagastā
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0060.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0060 piekrīt
pašvaldībai.
PiedāvātA.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izbeigt lietošanas tiesības SIA Rema kokaudzētavas, reģ. Nr. 40003495331, uz zemes
vienībām Grāveru pagastā: 23,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0221, 7,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0222, 10,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6058 006 0223, 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0357 un 4,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 006 0360.
Piedāvāt SIA Rema kokaudzētavas, reģ. Nr. 40003495331, jurid. adrese: Lielirbes iela 27, Rīga,
slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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8. Izbeigt lietošanas tiesības A.B.(mirusi), personas kods, uz zemes vienību „Ţubes” Aglonas
pagastā 17,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0055 un 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 002 0113.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0055 piekrīt
pašvaldībai.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0113 piešķirt „starpgabala” statusu un
noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izbeigt lietošanas tiesības O.D.(mirusi), personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā
6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0235.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0235 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt mirušās O.D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izbeigt lietošanas tiesības A.J.(miris), personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā
0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0403.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0403 piešķirt „starpgabala” statusu un
noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
Piedāvāt mirušā A.J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izbeigt lietošanas tiesības A.S., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 6,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0066 un 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7642 005 0282.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0066 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt A.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izbeigt lietošanas tiesības J.T., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 5,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120.
Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120 uz 5,7 ha;
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120 piekrīt
pašvaldībai.
PiedāvātJ.T., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. Izbeigt lietošanas tiesības E.K. (miris), personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0103 un 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7642 007 0065.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0103 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt E.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14. Izbeigt lietošanas tiesībasV.G., personas kods, uz zemes vienību „Korintes” Aglonas
pagastā 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0090.
Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0090 uz 0,36 ha;
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0090 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt V.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Izbeigt lietošanas tiesības J.M., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 2,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0181.
Piedāvāt J.M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
16. Izbeigt lietošanas tiesības A.S., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0266.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0266 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt A.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Izbeigt lietošanas tiesībasB.P., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 2,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0126.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0126 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt B.P, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
18. Izbeigt lietošanas tiesības S.V.J. (miris), personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā
15,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0234.
Piedāvāt mirušā S.V.J., personas kods, deklarētā, mantiniekiem slēgt zemes nomas pirmtiesību
līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. Izbeigt lietošanas tiesības J.S, personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 7,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0114, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6094 005 0527 un 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0564.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0564 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt J.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20. Izbeigt lietošanas tiesības S.K., personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128.
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Piedāvāt S.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21. Izbeigt lietošanas tiesības F.C. (miris), personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0060.
Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0060 uz 0,5 ha;
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0060 piešķirt „starpgabala” statusu un
noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
Piedāvāt mirušā F.C., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22. Izbeigt lietošanas tiesības I.L, personas kods, uz zemes vienību „Pumpuri” Šķeltovas
pagastā 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0323.
Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0323 uz 11,3 ha;
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0323 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt I.L, personas kods, deklarētā dzīvesvieta,slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23. Izbeigt lietošanas tiesības A.K. (mirusi), personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas
pagastā 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0137.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0137 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt mirušās A.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24. Izbeigt lietošanas tiesības A.L, personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 4,75 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0302.
Piedāvāt A.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
25. Izbeigt lietošanas tiesības M.V (mirusi), personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas
pagastā 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0249.
Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0249 piekrīt
pašvaldībai.
Piedāvāt mirušās M.V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, mantiniekiem slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
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.
12.14. Par J.K iesniegumu zemes pirmreizējās nomas tiesību izmantošanai Aglonas pagasta
Sekļos.
Saņemts J.Kārkliņa iesniegums (07.09.2011., Nr.1502) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0083 Aglonas
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pagasta Sekļos.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”. VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes
vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem
likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības
lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības J.K., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 2,23
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0083.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
uz augstāk minēto zemi 2,23 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0083 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.
12.15. Par A.Vucāna iesniegumu zemes pirmreizējās nomas tiesību izmantošanai Aglonas
pagasta Dzerkaļos.
Saņemts A.Vucāna iesniegums (19.09.2011., Nr.1560) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0250 Aglonas
pagasta Dzerkaļos.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”. VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes
vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem
likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības
lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības A.V., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 6,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0250.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar A.V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
uz augstāk minēto zemi 6,2 ha kopplatībā uz 10 gadiem.
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3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0250 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.
12.16. Par E.Ū. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagasta
Smanos.
Saņemts E. Ū. iesniegums (12.09.2011., Nr.1516) par pašvaldībai piekrītošās zemes nomas
tiesību piešķiršanu Aglonas pagasta Smanos.
Zemes vienība 17,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0055 un 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7642 002 0113 bija piešķirta pastāvīgā lietošanā Annai Baranovai.
A.Baranova mirusi. Zemi faktiski apstrādā un maksā NĪ nodokli Elvīra Ūgaine,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības E.Ū., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0113 un uz daļu, t.i. uz 16,8 ha, no
pašvaldības zemes vienības, kadastra apzīmējums 7642 002 0055, Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.17. Par N.P. iesniegumu pilnvarojuma piešķiršanai iznomājamās pašvaldības zemes
vienības uzmērīšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts N.P.a iesniegums (12.09.2011., Nr.1517) par pilnvaras piešķiršanu iznomātās,
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 uzmērīšanas
darbiem.
Zemes vienība 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 Šķeltovas pagastā līdz
28.06.2019. iznomāta ZS „Ziemeļi” (īpašnieks N.P.) lauksaimnieciskai darbībai,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pilnvarot nomnieku N.P., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar pašvaldības zemes vienības, kadastra apzīmējums 6094 005 3387,
uzmērīšanu un zemes robeţu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.
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.
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12.18. Par J.Z. iesniegumu koku un krūmu ciršanai nemeža zemē Aglonas pagasta nekustamais
īpašums „Kamenca”.
Saņemts D.Z. pilnvarotās personas J.Z. iesniegums (23.09.2011., Nr.1578) par atļaujas
izsniegšanu koku ciršanai nemeža zemē ūdenstilpes aizsargjoslā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes”2.5.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Atļaut koku ciršanu nemeţa teritorijā un ūdenstilpes aizsargjoslā uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0009 Aglonas novada Aglonas pagasta „Kamencā”.
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.
12.19. Par H.C. iesniegumu koku ciršanai nemeža zemē Kastuļinas pagasta nekustamais
īpašums „Airas”.
Saņemts H.C. iesniegums (27.09.2011., Nr.1594) par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai nemeža
zemē ūdenstilpes aizsargjoslā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meţa
zemes”2.5.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Atļaut koku ciršanu nemeţa teritorijā un ūdenstilpes aizsargjoslā uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6072 004 0048 Aglonas novada Kastuļinas pagasta „Airās”.
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.
12.20. Par I.B. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.B. iesniegums (27.09.2011., Nr.1593) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
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NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības I.B., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu, t.i.uz 0,6 ha,
no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0137 Aglonas pagasta
Misānos.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.21. Par A.R. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagasta
Aglonas ciemā.
Saņemts A.R. iesniegums (22.09.2011., Nr.1567) par pašvaldībai piekrītošās zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagasta Aglonas ciemā.
Zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0403 bija piešķirta pastāvīgā
lietošanā A.J.. A.J. miris (01.08.2003.). A.R. ir A.J. māsas dēls,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības A.R., personas kods , deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0403 Aglonas ciemā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.22. Par P.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Laimiņi” sadalei Kastuļinas pagastā.
Saņemts P.B. iesniegums (20.09.2011., Nr.1561) par nekustamā īpašuma”Laimiņi” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Laimiņi” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0167,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Brūkleņkrasti”.
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.
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12.23. Par A.Č. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.Č. iesniegums (27.09.2011., Nr.1598) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0027 Šķeltovas
pagastā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”. VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes
vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem
likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības
lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0027 bija piešķirta pastāvīgā lietošanā P.G. –
A.Č. tēvam. P.G. miris.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības P.G. (miris), personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas
pagastā 10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0027.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar mantinieci A.Č., personas kods ,
deklarētā dzīvesvieta, uz augstāk minēto zemi uz 10 gadiem.
3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0027 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.
12.24. Par L.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas līguma pārtraukšanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.F. iesniegums (27.09.2011., Nr.1601) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
pārtraukšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar L.F. 31.05.2010. noslēgts zemes nomas līgums uz daļu t.i. uz 0,25 ha no pašvaldības zemes
īpašuma „Livdānu zeme” uz 5 gadiem lauksaimnieciskai darbībai.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Lauzt ar L.F., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz daļu no pašvaldības
nekustamā īpašuma „Livdānu zeme”, kad. apzīmējums 7642 004 0525.
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.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.25. Par S.T. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts S.T. iesniegums (27.09.2011., Nr.1600) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Aglonas pagastā.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības S.T., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz: 0,25 ha
platībā no pašvaldības zemes vienības”Livdānu zeme” ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0525 Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.26. Par V.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts V.V. iesniegums (27.09.2011., Nr.1598) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185 Aglonas
pagastā.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”. VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes
vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem
likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības
lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185 bija piešķirta pastāvīgā lietošanā V.V.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,

No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības V.V., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 2,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185 uz 2,6 ha;

Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22

- 34 -

3. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.V., personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, uz augstāk minēto zemi uz 10 gadiem.
4. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0185 piekrīt
pašvaldībai.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.27. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”.
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04-L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts
kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes
vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums
nav pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
1.punktu,
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības par ½ domājamo daļu A.K., personas kods, un par ½ domājamo
daļu I.K., personas kods, uz zemes vienību Šķeltovas pagastā 5,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6094 004 0297.
1.1. Piedāvāt A.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, un I.K., personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
1.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izbeigt lietošanas tiesībasV.K., personas kods, uz zemes vienību
Šķeltovas pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0156.
Piedāvāt V.K. , personas kods, deklarētā dzīvesvieta
slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto
zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izbeigt lietošanas tiesības A.P., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0590.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0590 piešķirt „starpgabala” statusu un
noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
Piedāvāt A.P., personas kods, deklarētā
dzīvesvieta., slēgt zemes nomas
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pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izbeigt lietošanas tiesības P.P., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 11,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0075 un uz zemes
vienību 6,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0196.
4.1.Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0196 uz 5,8 ha;
4.2.Piedāvāt P.P., personas kods, deklarētā dz.v.., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu
uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
4.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izbeigt lietošanas tiesības V.L.(miris), personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 10,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0050.
5.1.Piedāvāt mirušā V.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta., mantiniekiem slēgt
zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīţa.
5.2. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0050 piekrīt
pašvaldībai.
5.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6. Izbeigt lietošanas tiesības T.G., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0151.
6.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0151 piekrīt
pašvaldībai.
6.2. Piedāvāt T.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta slēgt zemes nomas pirmtiesību
līgumu uz
augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
6.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
7. Izbeigt lietošanas tiesībasP.L., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406.
7.1. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0406 piekrīt
pašvaldībai.
7.2. Piedāvāt P.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas
pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas
brīţa.
7.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
8. Izbeigt lietošanas tiesības F.I., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 0,5751 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0515.
8.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0515 piešķirt „starpgabala”
statusu un noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
8.2. Piedāvāt F.I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību
līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
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8.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9. Izbeigt lietošanas tiesības par ½ domājamo daļu V.K., personas kods, un par ½
domājamo daļu M.K., personas kods, uz zemes
vienību Šķeltovas pagastā 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0238.
9.1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0238 uz 1,4 ha;
9.2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0238 piešķirt „starpgabala”
statusu un noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
9.3. Piedāvāt V.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, un M.K., personas
kods, deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīţa.
9.4. 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.
Sēžu zāli atstāj deputāte M.Mežiniece.
12.28. Par S.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Pavlovi” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts S.P. pilnvarotās personas S.S. iesniegums (29.09.2011.,) par nekustamā
īpašuma”Pavlovi” sadali un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pavlovi” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0234, un
zemes vienībai 3,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0233 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Pavloviči”.
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.
Sēžu zālē atgriežas deputāte M.Mežiniece.
12.29. Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu ierosinātā zemes atsavināšanas procesa
pārtraukšanai.
Saņemts SIA „Aglonas maize” valdes locekles V.Ancānes iesniegums (19.08.2011., Nr.1396) par
ierosinātā zemes atsavināšanas procesa pārtraukšanu uz pašvaldības nekustamo īpašumu Aglonas
ciemā, „Daugavpils iela 7”, kadastra Nr.7642 004 0140.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pārtraukt SIA „Aglonas maize” ierosināto atsavināšanas procesu uz pašvaldības
nekustamo īpašumu Aglonas ciemā, „Daugavpils iela 7”, kadastra Nr.7642 004 0140.
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.
12.30. Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai.
Saņemts SIA „Aglonas maize” valdes locekles V.Ancānes iesniegums (19.08.2011., Nr.1397) par
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zemes nomas līguma pārtraukšanu uz pašvaldības nekustamo īpašumu Aglonas ciemā, „Daugavpils
iela 7”, kadastra Nr.7642 004 0140.
Konstatēts:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 īpašnieks ir Aglonas novada
pašvaldība. Zemes kopplatība ir 0,39 ha. Uz zemes gabala atrodas SIA „Aglonas maize”
īpašumā esošas ēkas. Ēku uzturēšanai 01.04.2004. noslēgts zemes nomas līgums starp
pašvaldību un SIA „Aglonas maize”. Savukārt, 21.06.2011. SIA „Aglonas maize” noslēgusi
nomas līgumu par maizes muzeja ēkas uzturēšanu un apsaimniekošanu ar IK „Dūšai”. SIA
„Aglonas maize” lūdz piešķirt zemes nomas tiesības ēku nomniekam IK „Dūšai”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Lauzt noslēgto zemes nomas līgumu ar nomnieku SIA „Aglonas maize” par pašvaldībai
piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 iznomāšanu.
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.
12.31. Par IK „Dūšai” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts IK „Dūšai” V.D. iesniegums (19.08.2011., Nr.1398) par zemes nomas tiesību piešķiršanu
uz pašvaldības nekustamo īpašumu Aglonas ciemā, „Daugavpils iela 7”, kadastra Nr.7642 004
0140.
Konstatēts:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 īpašnieks ir Aglonas novada
pašvaldība. Zemes kopplatība ir 0,39 ha. Uz zemes gabala atrodas SIA „Aglonas maize”
īpašumā esošas ēkas. 21.06.2011. SIA „Aglonas maize” noslēgusi nomas līgumu par maizes
muzeja ēkas uzturēšanu un apsaimniekošanu ar IK „Dūšai”. IK „Dūšai” lūdz piešķirt nomā
daļu no zemes vienības.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
M.Meţiniece), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības IK „Dūšai”, reģistrācijas Nr.41502032961, juridiskā adrese:
Daugavpils iela 12, Aglona, Aglonas nov., uz daļu t.i. uz: 0,19 ha platībā no pašvaldības
zemes vienības ”Daugavpils iela 7” ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 Aglonas ciemā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – raţošanas ēku
uzturēšana.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.32. Par biedrības „Gūdu saimineiču bīdreiba” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai
Aglonas pagastā.
Saņemts biedrības „Gūdu saimineiču bīdreiba” valdes priekšsēdētājas V.L. iesniegums
(19.08.2011., Nr.1395) par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības nekustamo īpašumu
Aglonas ciemā, „Daugavpils iela 7”, kadastra Nr.7642 004 0140.
Konstatēts:
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Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 īpašnieks ir Aglonas novada
pašvaldība. Zemes kopplatība ir 0,39 ha.
Nomas tiesības uz daļu no zemes gabala, t.i. uz 0,20 ha, biedrībai nepieciešamas, lai realizētu
projektu „Godu saimnieču tradīciju saglabāšanu Aglonas novadā”, kas ir apstiprināts LAD un
paredz atsevišķas ēkas būvniecību. Plānotā būvniecības iecere saskaņota ar Aglonas novada
būvvaldi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka,
M.Meţiniece), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības biedrībai „Gūdu saimineiču bīdreiba”, reģistrācijas
Nr.4008175451, uz daļu t.i. uz: 0,20 ha platībā no pašvaldības zemes vienības
”Daugavpils iela 7” ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 Aglonas ciemā ar apbūves
tiesībām.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – raţošanas ēku
uzturēšana.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.33. Par J.Š. iesniegumu zemes atsavināšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts J.Š. pilnvarotās personas J.Murāna iesniegums (30.09.2011., Nr.1616) par pašvaldībai
piekrītošās zemes atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar J.Š. 17.10.2008. noslēgts lauku apvidus zemes pirmreizējo tiesību nomas līgums par
pašvaldībai piekrītošā zemes gabalu 0,8 ha kopplatībā. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6072 003 0053 atrodas J.Š. valdījumā esošas lauksaimnieciska rakstura ēkas.
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 8.punktu un MK 01.02.2011. noteikumu „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.4. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6072 003 0053 Kastuļinas pagasta Lejas Butkānos.
2. Pilnvarot nomnieku J.Š., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas
ar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 003 0053,
uzmērīšanu un zemes robeţu plāna reģistrāciju NĪVKI sistēmā.
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.
12.34. Par V.L. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vaivariņi” sadalei Grāveru pagastā.
Saņemts V.L. iesniegums (05.09.2011.,3-14/30) par nekustamā īpašuma”Vaivariņi” sadali un
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jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, J.Rutka); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vaivariņi” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0114, un
zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0115 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunvaivariņi”.
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.
13.§
Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos Aglonas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu grafikus
2011./2012. mācību gadam. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
14.1. Par LPS 22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pieņemts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu.
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa
maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu
realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un
neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”.
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budţeta
ietvaros.

I.Reščenko – šis jautājums tika skatīts Latgales plānošanas reģiona sapulcē, kur vienojās pagaidām
neatbalsīt šo rezolūciju, jo tur nebija iestrādātas tieši uz Latgales reģionu virzītas darbības, kas
uzlabotu reģiona ekonomisko stāvokli.
A.Badūns – Latgales plānošanas reģions izstrādās savus priekšlikumus un lūdza pašvaldības
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pagaidām šo LPS aicinājumu atlikt.
I.Reščenko priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par LPS 22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.2. Par T.M. iesniegumiem (01.09.2011., Nr. 1461 un Nr. 1462).
Saņemti T.M. iesniegumi (01.09.2011., Nr.1461 un Nr. 1462) par atbrīvošanu no pienākumu
pildīšanas Aglonas novada vēlēšanu komisijā un iepirkumu komisijā.
A.Streļčs – T.M. ir jāatbrīvo arī no pienākumu pildīšanas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
komisijā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atbrīvot T.M. no pienākumu pildīšanas Aglonas novada vēlēšanu komisijā, iepirkumu
komisijā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā””.
(Ziņo: V.Grigulis)
Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums (12.09.2011., Nr.17le/14631) par saistošajiem noteikumiem. Ministrija norāda, ka pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
nav sociālās palīdzības pabalsts, tas ir cits pabalsts (neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus).
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, A.Ruduks.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Novada domes juristam V.Grigulim mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Finanšu
komitejai jaunu saistošo noteikumu projektu citu pabalstu (neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus) piešķiršanai, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā teikto.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4. Par Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.
(Ziņo: I.Reščenko)
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Sēžu zāli atstāj deputāts A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zēlē atgriežas deputāts A.Beķis.
14.5. Par līgumu ar LR Zemessardzi.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Beķis, D.Vanags, A.Ruduks, A.Badūns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 19.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags,
M.Meţiniece), NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Zemessardzi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.9. Par SIA „Renesanse” būvdarbu termiņa pagarinājumu.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sakarā ar Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanu un Šķeltovas bibliotēkas akreditācijas
procesu 2011.gada septembrī tiek kavēti SIA „Renesanse K” būvdarbi celtniecības objektā „Saietu
nama rekonstrukcija Aglonas novadā”, pēc adreses Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag.,
Aglonas novads, nepieciešams būvdarbu termiņa pagarinājums.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA „Renesanse K” par būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz
07.12.2011.g.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.11. Par A.M. iesniegumu (13.09.2011., Nr.1533).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts A.M. iesniegums (13.09.2011., Nr.1533) kurā dara zināmu, ka ar 12.septembri ir
dekrēta atvaļinājumā un nevar veikt vēlēšanu komisijas locekļa pienākumus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Pieņemt zināšanai A.M. iesniegumu (13.09.2011., Nr.1533).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.12. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas
sezonā.
(Ziņo: A.Kluss)
Pamatojoties uz MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 01.11.2011. – 01.04.2012.), saskaņā ar pielikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA: plkst.16:45.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:
SĒDI PROTOKOLĒJA:

_____________________ I.REŠČENKO
______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)

Aglonas novada domes 30.09.2011. sēdes protokols Nr.22

- 43 -

