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 29.novembrī

Nr.28

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Ingūna Barkeviča,
Andris Badūns (līdz plkst.18:00), Aivars Kluss,
Andris Ruduks, Mārīte Meţiniece, Ainārs Streļčs,
Anita Anna Bartuša, Didzis Vanags (no plkst.15:10),
Jānis Rutka (līdz plkst.17:30), Vadims Krimans (līdz
plkst.17:30).
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (darba dēļ).
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists V.Grigulis,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine, Attīstības un
plānošanas nodaļas speciāliste L.Strole-Krasovska, transporta dispečers
St.Valainis, Viduslatgales profesionālās vidusskolas direktors A.Skrinda,
SIA „Cirīšu HES” valdes priekšsēdētājs N.Aizkalns.
Sēdē piedalās – D.Piļščikova.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budţeta izpildi.
Par St.Valaiņa atskaiti par paveikto.
Par SIA „Preime” rēķina apmaksu.
Par humānitāro palīdzību.
Par 2011.gada budţeta grozījumiem.
Par līgumiem.
7.1. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
7.2. Par sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”.
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7.3. Par sadarbības līgumu ar Preiļu Galveno bibliotēku.
7.4. Ar SIA „ZZ Dats”.
7.5. Ar SIA „AQUA sistēmas”.
8. Par iepirkumu rezultātiem.
8.1. Par iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.
8.2. Par iepirkuma veikšanu ugunsdrošības sistēmas apkalpošanai.
8.3. Par iepirkumu “ Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III
kārta.”
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”.
10. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli”.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par Aglonas novada attīstības programmas 1. Redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
14. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par Viduslatgales profesionalās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr. 1747).
14.2. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (08.11.2011., Nr. 1848).
14.3. Par psiholoģes A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).
14.4. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegumu (21.11.2011., Nr.1914).
14.5. Par pašvaldībai piederošo ēku apdrošināšanu.
14.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (22.11.2011., Nr.1923).
14.7. Par Veselības ministrijas vēstuli.
14.8. Par izdevumu piedzīšanu no vecākiem.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par iepirkumu projektam Nr.11-03-LL22-L413201-000006 (pie 14.p. Daţādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (29.11.2011., Nr.1965) (pie 14.p.
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par V.Dimpera iesniegumu (29.11.2011., Nr.1969) (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņām
uz pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES ūdenskrātuve” (pie 14.p. Daţādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budţeta izpildi.
Par St.Valaiņa atskaiti par paveikto.
Par SIA „Preime” rēķina apmaksu.
Par humānitāro palīdzību.
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6. Par 2011.gada budţeta grozījumiem.
7. Par līgumiem.
7.1. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
7.2. Par sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”.
7.3. Par sadarbības līgumu ar Preiļu Galveno bibliotēku.
7.4. Ar SIA „ZZ Dats”.
7.5. Ar SIA „AQUA sistēmas”.
8. Par iepirkumu rezultātiem.
8.1. Par iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.
8.2. Par iepirkuma veikšanu ugunsdrošības sistēmas apkalpošanai.
8.3. Par iepirkumu “ Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III
kārta.”
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”.
10. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli”.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par Aglonas novada attīstības programmas 1. Redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
14. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par Viduslatgales profesionalās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr. 1747).
14.2. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (08.11.2011., Nr. 1848).
14.3. Par psiholoģes A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).
14.4. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegumu (21.11.2011., Nr.1914).
14.5. Par pašvaldībai piederošo ēku apdrošināšanu.
14.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (22.11.2011., Nr.1923).
14.7. Par Veselības ministrijas vēstuli.
14.8. Par izdevumu piedzīšanu no vecākiem.
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 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
14.9. Par iepirkumu projektam Nr.11-03-LL22-L413201-000006 (pie 14.p. Daţādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
14.10. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (29.11.2011., Nr.1965) (pie 14.p.
Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
14.11. Par V.Dimpera iesniegumu (29.11.2011., Nr.1969) (pie 14.p. Daţādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
14.12. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņām uz
pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES ūdenskrātuve” (pie 14.p. Daţādi
jautājumi, iesniegumi un informācija).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo nav Finanšu nodaļas atzinumu un 2.jautājums ir,
manā izpratnē, ļoti svarīgs, kāda kārtība ir par sēţu sasaukšanu? Nav nekādas kārtības.”
J.Rutka pievienojas V.Krimans „pret” balsojuma pamatojumam.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par St.Valaiņa atskaiti par paveikto.
Par SIA „Preime” rēķina apmaksu.
Par humānitāro palīdzību.
Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
Par līgumiem.
7.1. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
7.2. Par sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”.
7.3. Par sadarbības līgumu ar Preiļu Galveno bibliotēku.
7.4. Ar SIA „ZZ Dats”.
7.5. Ar SIA „AQUA sistēmas”.
8. Par iepirkumu rezultātiem.
8.1. Par iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.
8.2. Par iepirkuma veikšanu ugunsdrošības sistēmas apkalpošanai.
8.3. Par iepirkumu “ Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta
tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta
Aglonas ciemā III kārta.”
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”.
10. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli”.
11. Par sociālajiem pabalstiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Par Aglonas novada attīstības programmas 1. Redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par Viduslatgales profesionalās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr. 1747).
14.2. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (08.11.2011., Nr. 1848).
14.3. Par psiholoģes A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).
14.4. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegumu (21.11.2011.,
Nr.1914).
14.5. Par pašvaldībai piederošo ēku apdrošināšanu.
14.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (22.11.2011.,
Nr.1923).
14.7. Par Veselības ministrijas vēstuli.
14.8. Par izdevumu piedzīšanu no vecākiem.
14.9. Par iepirkumu projektam Nr.11-03-LL22-L413201-000006.
14.10. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (29.11.2011., Nr.1965).
14.11. Par V.Dimpera iesniegumu (29.11.2011., Nr.1969).
14.12. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
izmaiņām uz pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES ūdenskrātuve” .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, A.Kluss, I.Barkeviča.
J.Rutka jautā par Ūdenssaimniecības sakārtošanas I.kārtas ietvaros veiktajiem asfalta klājuma
bojājumiem Daugavpils un Ezera ielās, vai ir veiktas kādas darbības, lai būvuzņēmējs sakārtotu
asfalta segumu šajās abās ielās?
A.Kluss skaidro, kas tika darīts šajā jautājumā.
V.Krimans jautā, kā izpildīts lēmums par deklarācijas anulēšanu V.Valainei un kur atrodas atslēgas
no dzīvokļa Somersētas ielā 26?
V.Krimans lūdz priekšsēdētāju informēt visus deputātus par tiesu darbiem, kas norisinās starp
J.Rutku un pašvaldību un V.Gribušku un pašvaldību.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Pašvaldībai nav ne priekšraksta, ne kāda tur dokumenta no Preiļu
tiesas.”
I.Barkeviča precizē, ka pirms sēdes V.Gribuška ienesa izpildrakstu.
J.Rutka jautā par humāno palīdzību no Francijas – kādā sastāvā delegācija brauca un kādas
organizācijas mērķus pārstāvēja, kad deputāti par to bija informēti, vai bija kādas lēmums, ka uz
turieni ir jābrauc?
I.Reščenko sniedz skaidrojumu uz J.Rutka jautājumiem.
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 10 balsīm: par - 8 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.10.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo tādu haosu, kādu izveidoja mūsu Aglonas novada
priekšsēdētājs, es nekad dzīvē neredzēju.”
J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
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13.§
Par Aglonas novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
(Ziņo: L.Strole-Krasovska)
SIA „KBLC” projektu vadītājs J.Kauliņš prezentē Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
programmu.
Pamatojoties uz:
1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu,
2. 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” II sadaļu,
3. SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY” iesniegtajiem Aglonas novada attīstības
programmas 1. redakcijas materiāliem:
3.1. Aglonas novada situācijas aprakstu,
3.2. Aglonas novada stratēģiskās attīstības vadlīnijas,
3.3. ilustrējošo kartogrāfisko materiālu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izstrādātos dokumentus pieņemt to 1. redakcijā kā pamatu gala redakcijas izstrādei, ietverot tajā
arī pasākumu plānu atbilstoši 13.10.2009. MK noteikumiem Nr.1178 “Attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”,
2. Izsludināt attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu,
3. Publicēt informāciju par sabiedrisko apspriešanu Aglonas novada domes mājas lapā
www.aglona.lv un pašvaldības izdevumā “Aglonas novada vēstis”.
4. Sabiedriskā apspriešana ilgs no 05.12.2011. līdz 09.01.2012.
5. Publikācijas saturs „Interesenti aicināti iepazīties ar attīstības programmas materiāliem Aglonas
novada domē, Attīstības un plānošanas nodaļā, Somersetas ielā 34, darba dienās no 8.30 līdz
17.00, kā arī Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv. „
6. Informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmju norises laiku un vietu izvietot pagastu
pārvaldēs, novada domē un ievietot Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv .
7. Sabiedriskās apspriešanas procesu vada SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.15:10.
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,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz
01.11.2011. ieņēmumos LVL 2741703 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 418169) , saskaņā ar
pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
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2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz
01.11.2011. izdevumos LVL 2961655 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 418169) un naudas
līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.11.2011. LVL 559957, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats
par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.11.2011. LVL 554825, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.11.2011. LVL 245354, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par
aizņēmumiem‟‟;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi
uz 01.11.2011. ieņēmumos LVL 83499, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta
izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi
uz 01.11.2011. izdevumos LVL 86089 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.11.2011. LVL 28779, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu
budţeta izpildi uz 01.11.2011.ieņēmumos LVL 5240, izdevumos LVL 3281, līdzekļu atlikums
uz 01.11.2011.LVL 3570.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par St.Valaiņa atskaiti par paveikto.
(Ziņo: St.Valainis)
Transporta dispečers St.Valainis sniedz pārskatu par pašvaldības autotransporta remontiem.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir atlikt šo jautājumu, izskatīt Finanšu komitejā.
I.Reščenko priekšlikums ir pieņemt zināšanai St.Valaiņa sniegto atskaiti.
V.Krimana priekšlikums atlikt šo jautājumu, par atskaiti balsot nākošajā kārtējā domes sēdē, pirms
tam izvērtējot to visu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 3 (D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka);
pret – nav; atturas – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece), neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai transporta dispečera St.Valaiņa sniegto atskaiti par paveikto.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.10. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu (29.11.2011., Nr.1965).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts transporta dispečera St.Valaiņa iesniegums (29.11.2011., Nr.1965), kurā lūdz rast
iespēju iedalīt papildus līdzekļus 500 Ls apmērā ogļskābās gāzes metināšanas aparāta iegādei.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Ruduks, V.Krimans, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iedalīt papildus līdzekļus 300,00 Ls ogļskābās gāzes metināšanas aparāta iegādei.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par SIA „Preime” rēķina apmaksu.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Saskaņā ar 2007.gada 18.jūlijā noslēgto līgumu Nr.81 „Par apbūvēta zemesgabala „Cirīšu HES
ūdenskrātuve” mērniecības darbu veikšana” 5.4. apakšpunktu ar SIA „Preime”, ir jāveic
noslēdzošais maksājums 40% apmērā no līgumcenas.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Streļčs, A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas –
2 (D.Vanags, V.Krimans), NOLEMJ:
1. Apmaksāt SIA „Preime” 03.10.2011. faktūrrēķinu Nr.1074 par summu LVL
4828,78 (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi lati 78 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par humānitāro palīdzību.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar asociāciju „AIMA” par humānās palīdzības piegādi.
2. Izveidot pieņemšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: 2 Sociālā dienesta darbinieki, 1 grāmatvedis.
3. Paredzēt transporta izdevumu apmaksai 4000 EUR (Eiro) vai citā ekvivalentā valūtā.

I.Reščenko priekšlikums ir sagatavotajā lēmumprojekā mainīt 2.punktu, jo ir Inventarizācijas
komisija, kas veic šo darbu uz rīkojuma pamata.
2.punktu izteikt sekojoši – „Uzdot Aglonas novada Sociālajam dienestam veikt humānās
palīdzības sadali, atbilstoši iesniegtajiem sarakstiem”.
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Debatēs piedalās: J.Rutka, V.Krimans, A.Ruduks, A.Beķis, V.Lielcepure.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 3 (D.Vanags,
V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar asociāciju „AIMA” par humānās palīdzības piegādi.
2. Uzdot Aglonas novada Sociālajam dienestam veikt humānās palīdzības sadali, atbilstoši
iesniegtajiem sarakstiem.
3. Paredzēt transporta izdevumu apmaksai 4000 EUR (Eiro) vai citā ekvivalentā valūtā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
(Ziņo: V.Lielcepure)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „No kādiem līdzekļiem mēs plānojam V.Gribuškai turpināt maksāt
naudu un, saskaņā ar izpildrakstu, no kādiem līdzekļiem pašlaik izmaksājam?”
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure sniedz atbildi uz deputāta V.Krimana jautājumu.
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,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „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
1.1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2011.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus ieņēmumos 136401 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta
ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3118324 lati (tajā skaitā konsolidācija - 498981 lats),
aizņēmumu saņemšana 634033 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 4222795 lati (tajā skaitā konsolidācija 498981 lats);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā
pamatbudţeta grozījumus izdevumos -53325 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta
izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3696635 lati (tajā skaitā konsolidācija -498981 lats),
aizņēmumu atmaksa 324539 lati, atlikums gada beigās 201621 lats. Pamatbudţeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu
atmaksa) ir 4222795 lati (tajā skaitā konsolidācija -498981lats);
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1.3. Konsolidētais pamatbudţets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 „‟Pamatbudţets,
2011.gads‟‟(7.aile). Konsolidētā pamatbudţeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
„‟Pamatbudţets, 2011. gads‟‟ (8.aile). Pielikums Nr.1 „‟Pamatbudţets, 2011. gads‟‟ ir
neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudţets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā
Nr.1- Pārvaldes 8.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 8.ailē (izdevumu
funkcionālās klasifikācijas kodiem).
1.5. Pamatbudţets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
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 135432 lati. Pielikums Nr.3-SB „‟Speciālais budţets‟‟ ir neatņemama Saistošo noteikumu
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
2.2. Speciālais budţets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, t.sk. p/i „‟SAC
„‟Aglona‟‟, atspoguļots Pielikumā Nr.3- SB 10.ailē.Speciālā budţeta grozījumi atspoguļoti
Pielikuma Nr.3- SB 11.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās
klasifikācijas kodiem un ekonomiskās klasifikācijas kodiem).
3.1. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.13, 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 grozījumu projektu „‟Pielikums Nr.2Pārvaldes‟‟, Aglonas internātvidusskolas 09.11.2011.iesniegumu Nr.1-12/99 „‟Par grozījumiem
ieņēmumu un izdevumu tāmē‟‟ un SAC „‟Aglona‟‟15.11.2011. iesniegumu Nr. 155 „‟Par
budţeta grozījumiem‟‟, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā
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.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.1. Par Viduslatgales profesionalās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr. 1747).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Viduslatgales profesionālās vidusskolas direktora A.Skrinda iesniegums
(24.10.2011., Nr.1747) par komunālās saimniecības nodošanu Aglonas novada pašvaldībai.
Debatēs piedalās: A.Beķis, A.Streļčs, D.Vanags, V.Krimans, I.Valaine, V.Grigulis, A.Badūns.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav;
atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pārņemt no Viduslatgales profesionālās vidusskolas komunālo saimniecību –
2 (divas) artēziskās akas, ūdenstorni, sūkņu staciju, atdzelžošanas staciju un
attīrīšanas iekārtas.
2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju augstāk minētos objektus nodot Aglonas
novada pašvaldībai bez atlīdzības.
3. Parādsaistības par komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem netiek
pārņemtas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par psiholoģes A.P. iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saņemts Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra psiholoģes A.P. iesniegums (11.11.2011.,
Nr.1862), kurā lūdz rast iespēju apmaksāt dalības maksu apmācībā „Vudkoka Džonsons Kognitīvo
spēju tests”.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra psiholoģei A.P. apmaksāt
dalības maksu apmācībā „Vudkoka Dţonsons Kognitīvo spēju tests”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Debatēs piedalās: A.Beķis, D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka, A.Badūns.
J.Rutka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, lūgt iestāţu vadītājiem sniegt informāciju, vai
būs nepieciešami šādi psihologa pakalpojumi, juristam sagatavot darba līguma grozījumu projektu.
A.Badūna priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, izvērtēt. Ja izvērtēšanas rezultātā rodas
secinājumi, ka tas ir vajadzīgs, tad apmaksāt šos kursus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par - 11 (A.Beķis, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka); pret –
nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
Pēc sēdes pārtraukuma plkst.17:30 sēžu zālē nav atgriezušies deputāti V.Krimans un J.Rutka.
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14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.12. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņām uz
pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES ūdenskrātuve” .
(Ziņo: A.Streļčs)
Saņemts SIA „Cirīšu HES” valdes locekļa N.Aizkalna iesniegums (20.10.2011., Nr.1727) par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņām uz pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES
ūdenskrātuve”, kadastra Nr. 7642 007 0076 Aglonas pagastā,
Konstatēts:
Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas (28.08.2011. Nr.10-02/65350) izsniegto kadastra
izziņu, pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7642 007 0076 ”Ciriša HES
ūdenskrātuve”, sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 007 0076 un 7642 008
0084, zemes kopplatība, atbistoši kadastra sistēmā 28.09.2011. un 26.07.2011. reģistrētajiem zemes
robežu plāniem, ir 236,70 ha, t.sk. 229,99 ha ūdeņi. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas Preiļu
zemesgrāmatu nodaļā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKI S) reģistrētais nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM) ir: -„Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un
krastu nostiprināšanas būvju apbūve” (kods 1202) ar sekojošo skaidrojumu, - Apbūvēta zemes
vienība, uz kuras esošās būves galvenais lietošanas veids ir "Dambji", "Ostas un kuģojamie kanāli"
(krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem, iekšzemes ūdeņu piestātnes), – zemes zem
šīm būvēm un ar tām saistītām būvēm, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo
inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes. Apgūta vai neapgūta neapbūvēta
zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai
detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām.
28.06.2002. Aglonas pagasta padome noslēgusi zemes nomas līgumu ( reģistrēts ar Nr.52) uz 50
gadiem ar SIA „Cirīšu HES” , nododot nomnieka lietošanā nekustamo īpašumu ”Ciriša HES
ūdenskrātuve” nomniekam piederošo būvju „Cirīšu HES ēku komplekss” uzturēšanai un
apsaimniekošanai. Zemes nomas līgumā minētais NĪLM ir ar klasifikācijas kodu Nr.0303, atbilstoši
toreiz spēkā esošajiem Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta (MK) 31.07.2001. noteikumiem
Nr.344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, tas ir upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve.
Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 3. pielikumu
– Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pārejas tabula – NĪLM kods 0303 pēc 2007. gada 01.
janvāra mainījās uz 1202 kodu.
SIA „Cirīšu HES” lūdz mainīt NĪLM uz: „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā
esošo ūdeņu teritorijas” (kods 0302) ar sekojošo skaidrojumu, - Zeme zem ūdeņiem (izņemot jūras
piekrasti un zemi zem ezeriem un upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam) – dabiskām un
mākslīgām ūdenstilpēm, tai skaitā applūstošās ūdens teritorijas, meldrāji un tamlīdzīgas teritorijas,
– kur galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā ir ūdenssaimniecība un zeme zem
ūdeņiem aizņem lielāko zemes vienības platību.Var tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un
galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienība nav klasificējama kā lauksaimniecība, kā
arī meža zeme, ja meža zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā
saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā mežsaimniecība.
Atbilstoši NĪVKIS reģistrētajiem datiem, SIA „Cirīšu HES” piederošais būvju īpašums „Cirīšu HES ēku
komplekss” ar kadastra Nr. 7642 507 0001 sastāv no 6 būvēm, t sk. no būves „ūdenskrātuves baseins” ar
kadastra apzīmējumu 7642 007 0076 001, kura atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642
007 0076 un 7642 008 0084 . Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Preiļu zemesgrāmatu nodaļā.
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Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. un 26.1.
punktu,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKI S) reģistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: -„Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas
un krastu nostiprināšanas būvju apbūve” (kods 1202) pašvaldības nekustamajam īpašumam
”Ciriša HES ūdenskrātuve” 236,70 ha kopplatībā, kadastra Nr. 7642 007 0076.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Debatēs piedalās: I.Barkeviča, A.Beķis, A.Badūns, A.Kluss, A.Bartuša.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņām uz
pašvaldības nekustamo īpašumu ”Ciriša HES ūdenskrātuve”.
2. Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 9. punktu, lūgt VZD sniegt palīdzību lietošanas mērķu noteikšanā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par līgumiem.
(Ziņo: V.Grigulis)
7.1. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
Saņemts sadarbības līgums par informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā no Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra, kurš ir bezatlīdzības līgums.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par
informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
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1.Pagarināt sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”, reģ.Nr.42403004703,
par ziņu sižetu filmēšanu un demonstrēšanu ziņu raidījumos līdz 2 sižetiem mēnesī
(kopējais apjoms 3 minūtes raidlaika mēnesī). Mēneša maksājuma summa LVL 92.72
(deviņdesmit divi lati 72 santīmi), tajā skaitā PVN 22%.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.3. Par sadarbības līgumu ar Preiļu Galveno bibliotēku.
Saņemta Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas p.i. I.S. vēstule (14.11.2011., Nr.1874)
par reģiona Galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1.

Pagarināt sadarbības līgumu „Par sadarbību Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona
bibliotēkas funkciju veikšanai un to finansēšanai” ar Preiļu novada domi un Preiļu
galveno bibliotēku par Preiļu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu 2012.gadam Aglonas novada bibliotēkās par summu LVL 947,00 (deviņi
simti četrdesmit septiņi lati 00 santīmi).

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.4. Ar SIA „ZZ Dats”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1
(D.Vanags), NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr.40003278467, par pašvaldību programmatūras
uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu par summu bez 22% PVN LVL
2310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit lati 00 santīmi), un 22% PVN LVL 508,20 (pieci
simti astoņi lati 20 santīmi), kopējā summa LVL 2818,20 (divi tūkstoši astoņi simti
astoņpadsmit lati 20 santīmi).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.18:00.
7.5. Ar SIA „AQUA sistēmas”.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka tiks noslēgts līgums ar SIA „AQUA sistēmas”, reģ.
Nr.LV40003738030, par dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas apkopes
un profilaktisko darbu veikšanu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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8.§
Par iepirkumu rezultātiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
8.1. Par iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā” veikšana par
piegādātājiem izvēlas: AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr.
40003356530, juridiskā adrese – Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela
15, Daugavpils, LV 5401, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu pozīcijās pozīcijās „Laukumi 100
kv.m” , „Slīdamības likvidēšāna uz novada autoceļiem- smilts” un „Slīdamības
likvidēšāna uz novada autoceļiem -smilts sāls maisījums” un zemnieku saimniecību
„Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”,
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads un individuālais komersants „Detild”,
reģistrācijas numurs 41502029552, juridiskā adrese – Jaudzemu iela 2-2, Aglona, Aglonas
novads, sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir
iesnieguši piedāvājumus ar zemāko cenu pozīcijās veicamais darbs - „Autoceļa brauktuves
un nomaļu attīrīšana no sniega, braucot paralēli ceļa asij”, kas ir ietilpīgākais darbs
(pārsvarā pašvaldības ielas un autoceļi atbilst D klasei).
2. Slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr.
40003356530, juridiskā adrese – Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela
15, Daugavpils, LV 5401, pasūtījuma Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā” veikšanai:
N.p.k. Pretendents

Laukumi
100 kv.m
Ls bez PVN
22%

Slīdamības
likvidēšāna uz
novada
autoceļiem- smilts
Ls bez PVN 22%
1 pārgājiena km

1.

AS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

12,18

11,05

Slīdamības
likvidēšāna uz
novada
autoceļiem
smilts sāls
maisījums
Ls bez PVN 22%
1 pārgājiena km
16,46

3. Slēgt līgumus ar zemnieku saimniecību „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs
51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas
novads un individuālais komersants „Detild”, reģistrācijas numurs 41502029552,
adrese – Jaudzemu iela 2-2, Aglona, Aglonas novads, pasūtījuma Aglonas novada
ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”
veikšanai:
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N.p.k. Pretendents

1.
2

Z/s„Akmeņgravas”

IK „Detild”

Autoceļa brauktuves un
nomaļu attīrīšana no
sniega, braucot paralēli
ceļa asij.
1 pārgājiena km
2,90
2,90

Autoceļa attīrīšana no
sniega slīpi attiecībā pret
ceļa asi. (sanesumi).
100 kub.m
7.05
7,00

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par iepirkuma veikšanu ugunsdrošības sistēmas apkalpošanai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumam „Signalizācijas un
ugunsdrošības sistēmu apkalpošana”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.3. Par iepirkumu “ Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma “ Tehniski ekonomiskā
pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības
veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta.” , identifikācijas numurs: AND/2011/26,
izvēlas: SIA “EKOLAT”, reģ.Nr. 41503009958, juridiskā adrese – 1.Preču iela 30a,
Daugavpils, LV 5403, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Piedāvāt Aglonas novada domei slēgt līgumu ar SIA “EKOLAT”, reģ.Nr. 41503009958,
juridiskā adrese – 1.Preču iela 30a, Daugavpils, LV 5403, pasūtījuma Tehniski ekonomiskā
pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības
veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta.” , identifikācijas numurs: AND/2011/26,
realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 19500,00 (bez PVN 22 %).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”.
(Ziņo: I.Barkeviča, V.Grigulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”. (Pielikumā)
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
3. Saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” stājas spēkā no 01.01.2012. (ieskaitot).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.§
Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli”.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saņemts Aglonas kultūras centra vadītājas O.Spīķes iesniegums (03.10.2011., Nr.1625, kurā
lūdz izskatīt un apstiprināt nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un
dvēseli!” (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par sociālajiem pabalstiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 675,90
(seši simti septiņdesmit pieci lati 90 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par zemes jautājumiem.
(Ziņo: A.Strelčs)
12.1. Par VSIA „Latvijas valsts mērnieks” iesniegumu zemes ierīcības projekta
apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Indrāni” sadalei Kastuļinas pagastā.
Saņemts VSIA „Latvijas valsts mērnieks” iesniegums (14.11.2011. Nr.1871) izstrādātā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Indrāni” sadalei Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. MK
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas
pagasta nekustamajam īpašumam „Indrāni”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072
006 0133 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0133, 2. zemes gabalam ar
projektēto platību 2,0 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Indrāni”, saglabāt adresi:
„Indrāni”, Jaunokra, Kastuļinas pag., Aglonas nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0133, 1. zemes gabalam ar
projektēto platību 8,6 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Indrānu lauki”,
noteikt 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.
12.2. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegumu dzīvokļu
īpašumu „Krastiņi 4” Kastuļinas pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā.
Saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegumus (26.09.2011.,
Nr.1587) par dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krastiņi 4”
Kastuļinas pagastā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Izskatot atkārtoti,
Konstatēts:
Nekustamais īpašums „Krastiņi 4”, kadastra Nr. 6072 004 0151, sastāvošs no zemes gabala
0,79 ha platībā un no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, NĪVK IS reģistrēts uz valsts aģentūru „Mājokļu
aģentūra” .
Debatēs piedalās: I.Barkeviča, I.Reščenko, A.Ruduks, A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Ruduks),
NOLEMJ:
1. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krastiņi 4”
Kastuļinas pagasta, Aglonas nov., pārņemšanas Aglonas novada pašvaldības īpašumā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.3. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.10-03/86633-17 „Par Aglonas
novada domes lēmuma reģistrāciju”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (16.11.2011., Nr.1894) „Par Aglonas
novada domes lēmuma reģistrāciju”.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29. (prot. Nr.23) atbilstoši 03.06.2011. VZD
iesniegtajai informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības J.C., J.D., O.K. uz lietošanā
piešķirtām zemes vienībām Aglonas pagastā.
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Saskaņā ar patreiz iesniegto VZD informāciju,
- J.C.: - 11.02.2010. pieņemts VZD lēmums „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu” ,
- J.D.: - 14.05.1997. pieņemts Aglonas pagasta zemes komisijas lēmums Nr.97 par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu,
- O.K.: - 14.05.1997. pieņemts Aglonas pagasta zemes komisijas lēmums Nr.257 par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu J.B., saskaņā ar 03.05.2006. mantojuma apliecību O.K. ir
mirušā J.B. mantiniece.
VZD lūdz atcelt kļūdaino Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. daļu, kas attiecas uz
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.C., J.D., O.K..
Saņemts J.C. iesniegums (14.11.2011., Nr.1870) un O.K. iesniegums (09.11.2011., Nr.1851) par
Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. 3.punkta un Nr.6.29. 9.punkta atcelšanu.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.29. (prot. Nr.23) „Par VZD Latgales
reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”
- Atcelt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 3.punktu;
- Atcelt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 8., 8.1., 8.4. un
8.5. punktu;
- Atcelt Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmuma Nr.6.29. (prot. Nr.23) 9., 9.1., un 9.3.
punktu;
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.
12.4. Par zemes vienību „Jonāni” Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmuma Nr.12.13. (prot. Nr.22) 18.punktu, atbilstoši 03.06.2011.
VZD iesniegtajai informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības S. V. J. uz lietošanā piešķirto zemes
vienību „Jonāni”kadastra apzīmējums 7642 004 0234 Aglonas pagastā.
Saskaņā ar patreiz VZD reģistrēto informāciju, ar 14.05.1997. Aglonas pagasta zemes komisijas lēmumu
Nr.294, S. V. J. atjaunotas īpašuma tiesības uz 10,782 ha mantojamās zemes.

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13. (prot. Nr.22) „Par VZD
Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā esošajām
zemes vienībām” :
- Atcelt Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmuma Nr.12.13. (prot. Nr.22) 18.punktu;
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 J.J. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam
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„Jaunzemji” Aglonas pagastā.
Saņemts J.J. iesniegums (17.11.2011., Nr.1897) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu
Aglonas pagastā.
Ar J. J. 01.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes
īpašuma „Jaunzemji” 14,5 ha kopplatībā iznomāšanu. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7642 001 0052 atrodas J.J. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu „Jaunzemji” 14,5 ha
kopplatībā, kadastra Nr.7642 001 0052, Aglonas pagastā.
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.
12.6. Par V.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts V.B. iesniegums (16.11.2011., Nr.1892) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai
Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.B., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0203 Kastuļinas pagasta Makušos.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – ūdenssaimnieciskā
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.
12.7. Par P.A. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts P.A. iesniegums (16.11.2011., Nr.1892) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Kastuļinas pagasta padome 20.09.2007. noslēgusi zemes nomas pirmtiesību līgumu ar A. A. uz
pašvaldībai piekrītošo zemi ar kadastra apzīmējumiem 6072 001 0070 un 6072 001 0182
Kastuļinas pagastā. A.A. mirusi 14.04.2011. līdz ar to zemes nomas līgums nav spēkā esošs. Zemi
faktiski apstrādā P. A. (mirušās A.A. vīrs).
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0070 uz 3,6 ha
2. Piešķirt zemes nomas tiesības P. A., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0070 un uz pašvaldības zemes
vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0182 Kastuļinas pagasta Siliškos.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.8. Par J.M. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts J.M. iesniegums (01.10.2011., Nr.1801) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
pārtraukšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar J.M. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
3,4 ha platībā kadastra apzīmējums 6072 002 0153, 1,0 ha platībā kadastra apzīmējums 6072 005
0197, 0,75 ha platībā kadastra apzīmējums 6072 005 0347 Kastuļinas pagastā līdz 20.09.2012.
J.M. atsakās no zemes nomas tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Lauzt ar J. M., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6072 002 0153, 6072 005 0197 un 6072 005
0347.
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.
12.9. Par Z/S Stivriņi iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts Z/S Stivriņi īpašnieka Ē.S. iesniegums (01.11.2011., Nr.1802) par pašvaldības zemes
nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības Z/S Stivriņi, reģistrācijas Nr.45901001896, juridiskā
adrese: Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 3,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 002 0153, uz pašvaldības zemes vienību 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0197 un uz pašvaldības zemes vienību 0,75 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0347 Kastuļinas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
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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.
12.10. Par O.F. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts O.F. iesniegums (26.10.2011., Nr.1758) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0172 Kastuļinas
pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.1. izbeigtas lietošanas tiesības. O.F. uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0172. Ar šo lēmumu O.F. piedāvāts 1 gada laikā izmantot zemes
pirmreizējās nomas tiesības.
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,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar O.F., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0172 uz 10 gadiem.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0172 piekrīt pašvaldībai.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.11. Par A.Š. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.Š. iesniegums (03.11.2011., Nr.1822) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības A.Š, personas kods, deklarētā adrese, uz daļu, t.i.uz 0,05 ha,
no pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0233 Kastuļinas pagasta
Prieţmalē.
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 VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2011. iesniegumu „Par informācijas
sniegšanu”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (22.11.2011., Nr.1922) „Par
informācijas sniegšanu”.
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Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.6.6. (prot. Nr.23) noteikts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6094 002 0128 Šķeltovas pagastā piekrīt pašvaldībai. Zemes vienības platība 2,0 ha. VZD
informē, ka faktiskā zemes vienības platība sastāda 2,47 ha.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128 no 2,0 ha uz
2,5 ha;
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.13. Par A.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ezeriņi” sadalei Grāveru
pagastā.
Saņemts A.S. iesniegums (23.11.2011., Nr.1926) par nekustamā īpašuma”Ezeriņi” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Grāveru pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ezeriņi” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0114,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Ezeriņi 1”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.14. Par I.A. iesniegumu nekustamā īpašuma „Dzērvenes” sadalei Kastuļinas
pagastā.
Saņemts I.A. iesniegums (24.11.2011., Nr.1929) par nekustamā īpašuma”Dzērvenes” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dzērvenes” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā.
2. Atdalāmajām zemes vienībām: 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0080 un
0,8ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0082, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu „Dzērveņu mājas”.
3. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0080 un uz tās
esošām būvēm no: „Dzērvenes”, Geraņimova, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz:
„Dzērveņu mājas”, Geraņimova, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
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 S.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts S.S. iesniegums (17.11.2011., Nr.1930) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai
Šķeltovas pagastā.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0519 uz 2,0 ha.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0538 uz 1,8 ha.
3. Piešķirt zemes nomas tiesības S.S., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0519, uz pašvaldības zemes
vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0538 un uz pašvaldības zemes
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0463 Šķeltovas pagasta Šahmanos.
4. 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.
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.
12.16. Par SIA”Jezupini” iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta
izstrādei Kastuļinas pagastā.
Saņemts SIA „Jezupini”pilnvarotās personas J.J. iesniegums (24.11.2011. Nr.1938) par
nekustamā īpašuma”Jezupiņi” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Jezupiņi” Kastuļinas pagastā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0147 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt zemes gabalu 2 ha platībā tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Atdalītajai zemes
vienībai pēc zemes ierīcības projekta izstrādes paredzēts piešķirt jaunu nekustamā īpašuma
nosaukumu.
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jezupiņi” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei,
īpašnieks SIA „Jezupini”.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001
0147 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.17. Par J.P., S.M. un N.S. iesniegumu servitūta ceļa iekļaušanai
pašvaldības ceļu bilancē.
Sēžu zāli atstāj deputāte M.Mežiniece.
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Saņemts J.P., S.M. un N.S. iesniegums (21.11.2011., Nr.1913) par servitūta ceļa iekļaušanu
pašvaldības ceļu bilancē.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Kluss, A.Ruduks, A.Beķis.
Sakarā ar ierobeţotajiem ceļu fonda līdzekļiem,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (A.Bartuša), NOLEMJ:
1. Noraidīt J.P., S.M. un N.S. iesniegumu par servitūta ceļa, kurš šķērso nekustamos
īpašumus: „Jaunsekļi”, kadastra Nr. 7642 008 0012, „Lielbērzi”, kadastra Nr. 7642 008
0042 un „Semjonovi”, kadastra Nr.7642 008 0078 Aglonas pagastā, iekļaušanu pašvaldības
ceļu bilancē.
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.
Sēžu zālē atgriežas deputāte M.Mežiniece.
14.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
14.2. Par transporta dispečera St.V. iesniegumu ( 08.11.2011., Nr. 1848).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts transporta dispečera St.V. iesniegums (08.11.2011., Nr.1848), kurā lūdz izskatīt
jautājumu par divu transporta vienību – GAZ 66, valsts reģistrācijas numurs BV 2022 un PAZ
3205, valsts reģistrācijas numurs AP 1839, norakstīšanu un noņemšanu no Aglonas novada domes
bilances. Ir iesniegti transportlīdzekļu novērtēšanas akti Nr.3./11. un Nr.4./11.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Bartuša),
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procesu transportlīdzekļiem GAZ 66, valsts reģistrācijas
numurs BV 2022 un PAZ 3205, valsts reģistrācijas numurs AP 1839.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Bartuša),
NOLEMJ:
2. Izveidot atsavināšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Darbam atsavināšanas komisijā tiek izvirzīti Viesturs Grigulis, Ainārs Streļčs un I. G.
No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, A.Bartuša), NOLEMJ:
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3. Apstiprināt darbam atsavināšanas komisijā Viesturu Griguli, Aināru Streļču un I.
G.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegumu (21.11.2011., Nr.1914).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegums (21.11.2011., Nr.1914), kurā
lūdz samazināt maksu par apkuri šī gada novembra mēnesim mājai Jaudzemu ielā 4, sakarā ar silto
laiku.
Pamatojoties uz to, ka samazināt maksu par apkuri novembra mēnesim nav iespējams, jo
kurināmā izcenojums ir aprēķināts, ņemot par pamatu izdevumus sešiem apkures sezonas
mēnešiem, kas ir vidējais izcenojums neatkarīgi no patērētā kurināmā attiecīgajā mēnesī,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt Jaudzemu ielas 4, Aglonā iedzīvotājiem samazināt maksu par apkuri novembra
mēnesim.
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.
14.5. Par pašvaldībai piederošo ēku apdrošināšanu.
(Ziņo: V.Lielcepure)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apdrošināt ar 01.12.2011. apdrošināšanas Akciju Sabiedrībā „Balta” pašvaldības
iestāžu nekustamo īpašumu par kopējo apdrošinājuma summu LVL 5052107 un veikt
apdrošināšanas prēmijas maksājumu līgumā (polisē) noteiktajā apmērā LVL 1194,28.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (22.11.2011., Nr.1923).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegums (22.11.2011., Nr.1923) par
lēmuma precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Precizēt 30.08.2010.g. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, §12) 2. un 4.punktu un
izteikt to sekojošā redakcijā:
„2.Projekta īstenošanā makroprojekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā”
apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu 5% t.i 1900,18 LVL no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām 38003,53 LVL, no kuriem 90% t.i 34203,18 LVL ir
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granta shēmas līdzfinansējums un 5% t.i 1900,18 LVL biedrības „Neaizmirstule”
ieguldījums.
4.Līdzekļus paredzēt no pašvaldības budţeta.”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.7. Par Veselības ministrijas vēstuli.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saņemta Veselības ministrijas vēstule (02.11.2011., Nr.1813) par sadarbību iedzīvotāju
veselības veicināšanā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Deleģēt Āriju Perševicu kā kontaktpersonu sadarbībai ar Veselības ministriju par
sadarbību iedzīvotāju veselības veicināšanā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.8. Par izdevumu piedzīšanu no vecākiem.
(Ziņo: I.Barkeviča)
Saskaņā ar Civillikuma 179.pantu vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli
uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmajā daļā ir noteiktas bērna tiesības saņemt
atbilstošu uzturu, apģērbu un pajumti. Savukārt 30.pants nosaka, ka vecākiem ir pienākums
samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. Ministru kabinets nosaka ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru. Tas apstāklis, ka vecāki nevar samaksāt par
bērna ārpusģimenes aprūpi, nevar būt par pamatu ārpusģimenes pakalpojumu nesniegšanai. Maksa
par pakalpojumiem šajos gadījumos tiek segta attiecīgi no valsts vai pašvaldības budţeta un pēc
tam atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Vadoties no minētā Civillikuma 179.un 180.panta, kā arī Civilprocesa likuma 127.panta
2.daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.un 30.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Uzlikt par pienākumu BSAC ”Somerseta” vadītājai Inārai Ukinai, kā bērnu
likumīgai aizbildnei, sniegt tiesā prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no
bērnu vecākiem, kuri ilgstoši uzturas BSAC ”Somerseta”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.9. Par iepirkumu projektam Nr.11-03-LL22-L413201-000006.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saskaņā ar LAD papildus pieprasīto informāciju Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA
(Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta
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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”:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Veikt projektam Nr.11-03-LL22-L413201-000006 “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde
Šķeltovas saietu namam” iepirkuma procedūru, preču grupai – skatītāju krēsli,
spoguļi, apģērbu pakaramo komplekts, galds ar krēsliem un žurnālgaldiņš.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.11. Par V.D. iesniegumu (29.11.2011., Nr.1969).
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts V.D. iesniegums (29.11.2011., Nr.1969), kurā lūdz pārbaudīt un pārskatīt degvielas
patēriņa normu transportlīdzeklim „Wv T-4” reģistrācijas numurs FJ 8332.
Pamatojoties uz 15.11.2011. aktu par degvielas patēriņa normas noteikšanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt degvielas patēriņa normu transportlīdzeklim „Wv T-4” , reģistrācijas
numurs FJ 8332 - ziemas norma 14 litri degvielas (95E) uz 100 km.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.19:00.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
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