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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.aglona.lv 

 

ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2011.gada 13.decembrī                                                                                                       Nr.29 
 

Sēde sasaukta plkst.13:30 
 

Sēdi atklāj plkst.13:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns (no plkst.13:35),  

                                                               Antons Beķis, Ingūna Barkeviča, Andris Ruduks,  

                                                               Mārīte Mežiniece, Didzis Vanags, Ainārs Streļčs,  

                                                               Anita Anna Bartuša.   
 

Sēdē nepiedalās - 4 novada domes deputāti: Aivars Kluss, Iveta Soldāne, Jānis Rutka,  

                                                                           Vadims Krimans. 
 

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:                                   

                   

                                             Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

 
1. Par Aglonas internātvidusskolas  budžetu. 

2. Par kārtību, kādā Aglonas novada pašvaldībā tiek sastādīti pierobežas teritoriju 

iedzīvotāju saraksti. 

3. Par iepirkuma rezultātiem. 

4. Par zemes jautājumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par Aglonas internātvidusskolas budžetu. 

(Ziņo: V.Lielcepure) 
 

Uz sēdi ierodas deputāts A.Badūns plkst.13:35. 
 

   Saskaņā ar likuma „‟Par pašvaldībām‟‟ 14.pantu, likuma „‟Par pašvaldību budžetiem‟‟ 7.pantu, 

„‟Likuma par budžetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu, 

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – 

nav, NOLEMJ:     
                               

1. Atļaut pārskaitīt Aglonas internātvidusskolas norēķinu kontā papildus piešķirto 

mērķdotāciju LVL 16116,00 (sešpadsmit tūkstoši viens simts sešpadsmit lati 00 

sant.) apmērā un izlietot šos līdzekļus, saskaņā ar Aglonas internātvidusskolas 

iesniegto izdevumu tāmi, izdevumus iekļaut pašvaldības budžeta grozījumos 

decembra beigās. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

2.§ 

Par kārtību, kādā Aglonas novada pašvaldībā tiek sastādīti pierobežas teritoriju 

iedzīvotāju saraksti. 

(Ziņo: A.Beķis) 
 

2010. gada 28. oktobrī ir pieņemts un 2010.gada 11.novembrī stājies spēkā likums „Par Latvijas 

Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu”. Ar 

likumu ir apstprināta 2010.gada 23.augustā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas 

Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju 

iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Šis likums nosaka vietējās pierobežas satiksmes atļauju 

izsniegšanas un vienkāršotas robežas šķērsošanas kārtību Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas 

pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, lai viņi varētu uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā. Pašvaldības 

instrukcija nosaka kārtību, kādā Aglonas novada pašvaldības iestādēs tiek izskatīti pierobežas teritoriju 

iedzīvotāju iesniegumi par viņu iekļaušanu pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstos un dokumenti, kas 

apliecina ieceļošanas mērķi un kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par personas iekļaušanu vai atteikšanos 

iekļaut pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstos. 
 

Debatēs piedalās: A.Badūns, I.Barkeviča. 
 

         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, 28.10.2010. 

likums "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par 

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo 

braucienu vienkāršošanu", 
 

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), 

NOLEMJ:     
 

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības instrukciju Nr.1 „Par kārtību, kādā 

Aglonas novada pašvaldībā tiek sastādīti pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksti.” 

(Pielikumā) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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3.§ 

Par iepirkuma rezultātiem. 

(Ziņo: I.Barkeviča) 

 

    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – 

nav, NOLEMJ:     
 

1. Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „ Darbinieku apmācību cikls projekta 

„Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”, identifikācijas 

Nr. AND/2011/27/ESF,  realizētāju iepirkuma komisija izvēlas SIA “Baltijas datoru 

akadēmija”, reģ.Nr.500318501, juridiskā adrese –  Tallinas iela 4, Rīga, sakarā ar to, ka tas ir 

pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko 

cenu. 

2. Slēgt līgumu ar  SIA “Baltijas datoru akadēmija”, reģ. Nr.500318501, juridiskā adrese –  

Tallinas iela 4, Rīga,  pasūtījuma „ Darbinieku apmācību cikls projekta „Aglonas novada 

domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”, ID Nr. AND/2011/27/ESF,   

realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 1980,00  (bez PVN 22 %), kopējā līgumsumma Ls 

2415,60. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

4.§ 

Par zemes jautājumiem. 

(Ziņo: A.Streļčs) 
 

4.1. Par nekustamā īpašuma „Ezerieši” atsavināšanu Kastuļinas pagastā. 

 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 24.09.2011. lēmumu Nr.6.14. ”Par J.Š. iesniegumu zemes 

atsavināšanai Kastuļinas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai 

piekrītošo nekustamo īpašumu „Ezerieši” Kastuļinas pagastā. 

Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Ezerieši”, kadastra 

Nr. 6072 003 0155 , sastāvošs no 1 zemes vienības 0,76 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 

6072 003 0053.  

Nekustamais īpašums reģistrēts 07.12.2011. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0049 

8756), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu un 2.punktu. 

Zemes nomnieks saskaņā ar 17.10.2008. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.Š. 

Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 

8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – J.Š., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma 

tiesības uz atsavināmo objektu. 

Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma 

tirgus vērtība noteikta 300,00 LVL. Nekustamā īpašuma noformēšanas un vērtēšanas izdevumi 

150,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus apmaksāja nomnieks. 

Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.
1  

pantu, 
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    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – 

nav, NOLEMJ:     
 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ezerieši”, kadastra Nr. 6072 003 0155, 

nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 450,00 (četri simti piecdesmit lati,  

0 santīmi). 

3. Piedāvāt J. Š., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo objektu 4 mēnešu laikā. 

4. Nosūtīt J.Š. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā. 

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. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.14:00. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


