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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2011.gada 28.decembrī                                                                                                                Nr.30 
 

Sēde sasaukta plkst.10:00 
 

Sēdi atklāj plkst.10:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                                 Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Mārīte Meţiniece, 

                                                                 Andris Ruduks (līdz plkst.11:30), Anita Anna Bartuša, 

                                                                 Didzis Vanags (no plkst.10:05), Jānis Rutka,  

                                                                 Vadims Krimans. 
                                                                                                                                   

Sēdē nepiedalās -  2 novada domes deputāti: I.Barkeviča (atvaļinājumā),          

                                                                             Iveta Soldāne (atrodas darbā).                                              
                                                               

Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists V.Grigulis, 

                                        Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja I.Reča, 

                                        Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine. 
  
Sēdē piedalās – V.Gribuška. 

 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budţeta izpildi. 

3. Par pašvaldības norēķinu kontiem. 

4. Par līgumiem. 

     4.1. Par SIA ”Eleonotra” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu    

           „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

     4.2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas  

             iesniegumu (16.12.2011., Nr. 2095). 

5. Par  iepirkumu rezultātiem. 

           5.1. Par  degvielas iepirkumu. 

6. Par zemes jautājumiem. 
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      7. Par zivju nozveju. 

      8. Par sociāliem jautājumiem. 

9. Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

     9.1. Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā. 

    9.2. Par Valsts Meţa dienesta iesniegumu (19.12.2011., Nr. 2118). 

    9.3. Par saistošajiem noteikumiem “ Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna   

           piedzimšanu”. 

           9.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā.  
 

Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 
 

 Par dalību projektā par publisko interneta pieejas punktu attīstību. (Pie 9.p. Daţādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija) 

 Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par darba 

laika izmaiņām (21.12.2011., Nr.2150). (Pie 9.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija) 

 Par 2011.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (Pie 9.p. Daţādi jautājumi, 

iesniegumi un informācija) 

 Par 2011.gada budţeta grozījumiem. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Tie papildjautājumi tika izskatīti likumā noteiktajā kārtībā 

komitejās?” 
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

      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 

(V.Krimans), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budţeta izpildi. 

3. Par pašvaldības norēķinu kontiem. 

4. Par līgumiem. 

     4.1. Par SIA ”Eleonotra” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu    

           „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

      4.2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas  

             iesniegumu (16.12.2011., Nr. 2095). 

5. Par  iepirkumu rezultātiem. 

           5.1.  Par  degvielas iepirkumu. 

6. Par zemes jautājumiem. 

      7. Par zivju nozveju. 

      8. Par sociāliem jautājumiem. 

9.  Daţādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

     9.1. Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā. 

    9.2. Par Valsts Meţa dienesta iesniegumu (19.12.2011., Nr. 2118). 

    9.3. Par saistošajiem noteikumiem “ Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna   

           piedzimšanu”. 

          9.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem. 

 

      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 – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 

nav, NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus: 
                                                                                                                      

9.5. Par dalību projektā par publisko interneta pieejas punktu attīstību. (Pie 9.p. Daţādi   

       jautājumi, iesniegumi un informācija) 

9.6. Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par darba laika   

       izmaiņām (21.12.2011., Nr.2150). (Pie 9.p. Daţādi jautājumi, iesniegumi un   

       informācija) 

9.7. Par 2011.gada decembra mēneša darba algu izmaksu. (Pie 9.p. Daţādi jautājumi,   

       iesniegumi un informācija) 

           10. Par 2011.gada budţeta grozījumiem. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 

 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par budžeta izpildi. 

3. Par pašvaldības norēķinu kontiem. 

4. Par līgumiem. 

     4.1. Par SIA ”Eleonotra” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo   

            īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

     4.2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas  

             iesniegumu (16.12.2011., Nr. 2095). 

5. Par  iepirkumu rezultātiem. 

           5.1.  Par  degvielas iepirkumu. 

6. Par zemes jautājumiem. 

      7. Par zivju nozveju. 

      8. Par sociāliem jautājumiem. 

9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

     9.1. Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā. 

    9.2. Par Valsts Meža dienesta iesniegumu (19.12.2011., Nr. 2118). 

    9.3. Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna   

           piedzimšanu”. 

           9.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā.  

           9.5. Par dalību projektā par publisko interneta pieejas punktu attīstību.  

           9.6. Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par darba   

                  laika izmaiņām (21.12.2011., Nr.2150).  

           9.7. Par 2011.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  

     10. Par 2011.gada budžeta grozījumiem. 
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1.§ 

 Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo: I.Reščenko)  

 

Uz sēdi ierodas deputāts D.Vanags plkst.10:05. 

 

I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu: „Jūs 19.decembrī sarakstījāt skaistu rīkojumu par darba 

uzdevumu V.Gribuškai, pamatojoties uz kādu dokumentu Jūs to sarakstījāt?” 

 

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 - 7 (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 novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš   

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.11.2011.g.,  izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par budžeta izpildi. 

 (Ziņo: V.Lielcepure) 

 

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

„‟Likuma par budţetu un finanšu vadību‟‟ 41.(1) pantu: 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 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 Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz 

01.12.2011. ieņēmumos LVL 3037996 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 447500), saskaņā ar 

pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB); 

2.  Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudţeta izpildi uz 

01.12.2011. izdevumos LVL 3235081 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 447500) un naudas 

līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.12.2011. LVL 553647, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats 

par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-PB); 

3.  Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.12.2011. LVL 581602, atmaksāto aizņēmumu 

kopsummu uz 01.12.2011. LVL 301308, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par aizņēmumiem‟‟; 

4.  Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi 

uz 01.12.2011. ieņēmumos LVL 90655, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta 

izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB); 
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5.  Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budţeta izpildi 

uz 01.12.2011. izdevumos LVL 97041 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 

01.12.2011. LVL 24983, saskaņā ar pielikumu „‟Pārskats par budţeta izpildi‟‟(Veidlapa 1-SB). 

6.  Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu 

budţeta izpildi uz 01.12.2011.ieņēmumos LVL 5240, izdevumos LVL 3685, līdzekļu atlikums 

uz 01.12.2011.LVL 3166. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

     10.§ 

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 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 saistošos noteikumus Nr.15 „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 
 

             Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2011.gada budžetā: 
 

1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā 

pamatbudţeta grozījumus ieņēmumos 155576 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta 

ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir  3273900 lati (tajā skaitā konsolidācija - 515150 lati), 

aizņēmumu saņemšana 605758 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 4350096 lati (tajā skaitā konsolidācija -

515150 lati); 

1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāţu, struktūrvienību 2011. gada konsolidētā 

pamatbudţeta grozījumus izdevumos -88373 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudţeta 

izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3608262 lati (tajā skaitā konsolidācija -515150 lati), 

aizņēmumu atmaksa 308814 lati, atlikums gada beigās 433020 lati. Pamatbudţeta izdevumu 

kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu 

atmaksa) ir 4350096 lati (tajā skaitā konsolidācija -515150 lati); 

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.  
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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 135713 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 9.ailē.Speciālā budţeta grozījumi atspoguļoti 

Pielikuma Nr.3- SB 10.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās 

klasifikācijas kodiem un ekonomiskās klasifikācijas kodiem). 
 

3.1. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15, 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.2-

Pārvaldes‟‟, Aglonas internātvidusskolas  28.12.2011.iesniegumu Nr.1-12/127 „‟Par 

grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē‟‟ un SAC „‟Aglona‟‟27.12.2011. iesniegumu „‟Par 

budţeta grozījumiem starp kodiem‟‟, 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. 
 

3.§ 

Par pašvaldības norēķinu kontiem. 

(Ziņo: I.Reščenko, V.Lielcepure) 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Kluss, D.Vanags. 
 

Saskaņā ar Likuma par budţetu un finanšu vadību 2.panta 1.daļu, 23.pantu, 46. pantu,  
 

      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 – 1 (J.Rutka); atturas – 2 

(V.Krimans, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Lūgt Valsts kasi dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksājumus pārskaitīt Aglonas novada domei pašvaldības 

pamatbudţeta norēķinu kontā Valsts kasē: 

Aglonas novada dome 

Reģ.Nr. 90000065754 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304 

Bankas kods TRELLV22 

Valsts kase 

LV27TREL9802220764210. 
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         2. Pamatbudţeta norēķinus turpināt veikt „‟AS SEB banka‟‟ norēķinu kontā LV    

             47UNLA0026000130122, norēķinus par nekustamā īpašuma nodokli ar šo banku klientiem   

             turpināt veikt atvērtajos AS „‟Swedbank” un Va/S „‟Hipotēku banka‟‟ norēķinu kontos,   

             attiecīgi plānojot izdevumu apmaksai nepieciešamo summu saskaņā ar saņemtajiem   

             rēķiniem, noslēgtajiem līgumiem.  

         3. Norēķinu veikšanai „‟AS SEB banka‟‟ pamatbudţeta norēķinu kontā nepieciešamo   

             summu 1 mēneša periodam aprēķināt un pārskaitīt no pašvaldības pamatbudţeta konta   

             Valsts kasē. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

9.7. Par 2011.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.  

                      (Ziņo: V.Lielcepure) 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

           1. Izmaksāt darba algas par 2011.gada decembra mēnesi Aglonas novada domes   

               administrācijas iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem š.g. 28. un 29.decembrī. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

4.§ 

Par līgumiem. 
 

4.1. Par SIA ”Eleonotra” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo    

 īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā. 

                         (Ziņo: A.Streļčs) 
 

     Saņemts SIA”Eleonotra” valdes priekšsēdētāja V.P. iesniegums (05.12.2011., Nr.2013) noslēgtā 

zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu „Terehovas ezers”Aglonas pagastā. 

Konstatēts: 

12.08.2010. ar SIA”Eleonotra” noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Terehovas ezers”. Nomas līgums noslēgts līdz 31.12.2015. 

Uz zemes nomas līguma noslēgšanas brīdi zemes vienība nebija uzmērīta un īpašuma tiesības 

nebija reģistrētas zemesgrāmatā. 

26.04.2011. NĪVKI sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7642 009 0054 ”Terehovas ezers”, pēc kadastrālās uzmērīšanas kopplatība sastāda 11,90 ha. 

Zemes uzmērīšanas darbus apmaksāja SIA”Eleonotra”. 

22.06.2011. nekustamais īpašums „Terehovas ezers”, kadastra Nr. 7642 009 0054 reģistrēts Preiļu 

zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.1000 0049 2518. 

SIA”Eleonotra” lūdz pagarināt zemes nomas līgumā norādīto nomas termiņu par 25 gadiem. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 

 

      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 – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); 

atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Veikt izmaiņas 12.08.2011. Terehovas ezera nomas līgumā Nr.271. 

1.1. Izteikt nomas līguma 1.1. punktu šādā redakcijā:  

„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes gabalu, kuru 

aizņem Terehovas ezers, turpmāk – ŪDENSTILPNI: 

adrese: Terehova, Aglonas pag., Aglonas nov.; kopplatība (ha): 11,90; 

kadastra Nr.7642 009 0054. 

Ūdenstilpnes iznomāšanas mērķis ir ģeoloģiskā izpēte, ezera pases izgatavošana, 

licences noformēšana, sapropeļa ieguve, pārstrāde un pārdošana, vienlaicīgi veicot tās 

ekoloģisko attīrīšanu. 

Nomnieks var izmantot Ūdenstilpni tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti 

parakstot doto līgumu.” 

      1.2. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

„2.1. Līgums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri un ir spēkā 25 gadus līdz 2036.gada 

1.janvārim.” 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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. 
 

4.2. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas iesniegumu    

      (16.12.2011., Nr.2095). 

    (Ziņo: I.Resčenko) 
 

Saņemts Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas iesniegums 

(16.12.2011., Nr.2095), kurā lūdz atbalstīt komitejas darbību 2012.gadā un piešķirt līdzekļus 

labdarības pasākumu un aktivitāšu organizēšanai. 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

     1. Slēgt vienošanos Nr.2 ar Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas   

         novadu komiteju par grozījumiem 2010.gada 23.februāra sadarbības līgumā   

         Nr.62 punktā 3.5.: 

        „2012.gadā pārskaitīt Komitejai 1400,00 Ls (viens tūkstotis četri simti lati 00 sant.)   

           par komitejas sniegtajiem pakalpojumiem (EK programmas bezmaksas pārtikas   

           produktu izdale vistrūcīgākajām personām organizēšana, koordinēšana, humānās   

           palīdzības piegāde, PP apmācības sniegšanas programmas organizēšana, labdarības   

           pasākumu organizēšana).” 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

5.§ 

Par  iepirkumu rezultātiem. 

    (Ziņo: I.Resčenko) 
 

5.1. Par  degvielas iepirkumu. 

 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
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1) Pieņemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Degvielas iegāde Aglonas novada domes 

vajadzībām” piegādātāju iepirkuma komisija izvēlas: AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, 

juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 

5102, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst atklātā konkursa nolikumā pretendentiem 

izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu. 

2) Slēgt līgumu ar AS „Virši-A”, reģ.Nr. 400003242737, juridiskā adrese – Kalnu ielā 17, 

Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 5102, pasūtījuma “Naftas un 

degvielas produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām”, realizēšanai  par  

piedāvājuma cenu (bez PVN) saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma “ Naftas un degvielas 

produktu iepirkums Aglonas novada domes vajadzībām”.  

Nr. 

p.k 
Preces veids 

Cena par 1 

litru bez 

PVN, latos 

 

Apjoms  

litros 

Summa 

Līdz 

31.12.2011.bez 

PVN, latos 

 AS „Virši –A”    

1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 

“95” 
0,730 

28500 20805,00 

2. Dīzeļdegviela 0,746 57500 42895,00 

Kopējā cena  ieskaitot atlaidi, bez PVN, latos: 63700,00 

Kopēja līguma summa ar PVN 22% ir Ls 77714,00. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.§ 

Par zemes jautājumiem. 

    (Ziņo: A.Streļčs) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāte M.Mežiniece. 
 

6.1. Par G.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Maļuhini” sadalei Aglonas pagastā. 
   
    Saņemts G.K. iesniegums (01.12.2011., Nr.1991) par nekustamā īpašuma”Maļuhini” sadali un 

jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Maļuhini” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0095, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Olsoni”. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.2. Par S.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vikas” sadalei Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts S.P. iesniegums (01.12.2011., Nr.1992) par nekustamā īpašuma”Vikas” sadali Grāveru 

pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
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1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vikas” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0188, 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz : zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir meţsaimniecība ( kods 0201).  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.3. Par A.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vārpatas” sadalei Grāveru pagastā. 
 

   Saņemts A.S. iesniegums (23.11.2011., Nr.3-14/35) par nekustamā īpašuma ”Vārpatas” sadali 

Grāveru pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vārpatas” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0211, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunvārpatas” un mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi uz : zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

meţsaimniecība (kods 0201).  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.4. Par L.D.  iesniegumu adreses piešķiršanai Grāveru pagastā. 
 

     Saņemts L.D. iesniegums (21.11.2011., Nr.3-14/34) par jaunas adreses piešķiršanu ēkai, kas 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0002 Grāveru pagastā, 

pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17. panta 4
1
.daļu 

un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi noliktavas ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6058 004 0002: „Bruņinieki 2”, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.5. Par P.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā, 

kadastra apzīmējums 6094 004 0289. 
 

   Saņemts P.P. iesniegums (13.12.2011., Nr.2069) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai 

Šķeltovas pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
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1. Piešķirt zemes nomas tiesības P.P., personas kods, deklarētā adrese,  uz pašvaldības zemes 

vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0289 Šķeltovas 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 Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.6. Par P.P. iesniegumu 31.01.2011. zemes nomas līguma pagarināšanai Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts P.P. iesniegums (29.11.2011., Nr.1961) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

pagarināšanu Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar P.P.  noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

14,9 ha platībā kadastra apzīmējums 6094 004 0138 un 15,4 ha platībā kadastra apzīmējums 6094 

004 0139 Šķeltovas pagastā līdz 31.01.2012.. P.Plonišs lūdz pagarināt zemes nomas tiesībām. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Veikt izmaiņas 31.01.2011. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.14. 

1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2011.gada 31.janvāri un ir spēkā līdz 2021.gada 

31.janvārim.” 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.7. Par P.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā. 
 

    Saņemts P.P. iesniegums (29.11.2011., Nr.1966) par zemes pirmreizējo nomas tiesību 

izmantošanu uz pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0075 

un 6094 003 0196 Šķeltovas pagastā. 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.27.4. P.P. izbeigtas lietošanas tiesības uz 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0075 un 6094 003 0196. 

  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 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar P.P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,  

uz 11,5 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0075 un uz 5,8 ha zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0196 uz 10 gadiem.  
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2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6094 001 0075 un 6094 003 0196 

piekrīt pašvaldībai. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.8. Par A.B. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ilgas” sadalei Kastuļinas pagastā. 
 

   Saņemts A.B. iesniegums (09.12.2049., Nr.2049) par nekustamā īpašuma”Ilgas” sadali un jauna 

nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Kastuļinas pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ilgas” sadalei Aglonas novada Kastuļinas pagastā. 

2. Atdalāmajām zemes vienībām: 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0044 un 4,7 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0109, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma 

nosaukumu „Lāmi”. 

3. Atdalāmajai zemes vienībai: 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0042 piešķirt 

jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Damakšņi”. 

4. Atdalāmajai zemes vienībai: 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003 0140 piešķirt 

jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Vārti”. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.9. Par A.N. iesniegumu zemes nomas līguma pārtraukšanai Kastuļinas pagastā. 

 

     Saņemts A.N. iesniegums (23.11.2011., Nr.1925) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma 

pārtraukšanu Kastuļinas pagastā. 

Konstatēts: 

  Ar A.N. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

6,0 ha platībā kadastra apzīmējums 6072 002 0075 Kastuļinas pagastā līdz 01.04.2012.. A.Nikitins 

atsakās no zemes nomas tiesībām. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Lauzt ar A.N., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0075.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.10. Par ZS Ilzas iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
 

Saņemts ZS Stivriņi īpašnieka J.G. iesniegums (22.12.2011., Nr.2155) par pašvaldības zemes nomas 

tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā. 
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      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Ilzas reģistrācijas Nr.41501019063, juridiskā adrese: 

Prieţmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 6,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6072 002 0075 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. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.11. Par J.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Aizpurves” sadalei Šķeltovas pagastā. 
 

   Saņemts J.K. iesniegums (19.12.2011., Nr.2107) par nekustamā īpašuma „Aizpurves” sadali 

Šķeltovas pagastā. 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Aizpurves” sadalei Aglonas novada Šķeltovas pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 11,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0087, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Aizpurviņi”.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

6.12. Par S.Š. iesniegumu nekustamā īpašuma „Omi” sadalei Aglonas pagastā. 

 

   Saņemts S.Š. iesniegums (21.12.2011., Nr.2136) par nekustamā īpašuma „Omi” sadali Aglonas 

pagastā. 
 

 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Omi” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 21,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0116, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zviedriņi”.  

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

6.13. Par V.K.  iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

   Saņemts V.K. iesniegums (21.12.2011., Nr.2137) par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

Aglonas pagastā. 
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      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 

1. Zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0169, 7642 002 0169 un 7642 

006 0122, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Azari”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.14. Par A.T. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā. 
 

  Saņemts A.T. iesniegums (22.12.2011., Nr.2154) par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7642 007 0022 Aglonas pagastā, 

 pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 4
1
.daļu 

un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0022 un uz 

tās esošām būvēm: „Birznieki”, Kazimirovka, Aglonas pag., Aglonas nov. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.15. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0302 Šķeltovas pagastā. 
 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmuma Nr.12.13. (prot. Nr.22) 24.punktu, atbilstoši 

03.06.2011. VZD iesniegtajai informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Aleksandram 

Lunam uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0302 Šķeltovas 

pagastā. 

    Saskaņā ar 21.01.1997. Grāveru pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.36, A.L.  atjaunotas 

īpašuma tiesības uz 3,77 ha mantojamās zemes un paredzēts pārnest mantošanas tiesības uz 

Šķeltovas pagasta teritoriju. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

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) 24.punktu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

6.16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0323 Šķeltovas pagastā. 
 

Konstatēts: 

Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmuma Nr.12.13. (prot. Nr.22) 22.punktu, atbilstoši 

03.06.2011. VZD iesniegtajai informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības I.L.  uz lietošanā 
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piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0323 Šķeltovas pagastā. 

Saskaņā ar 27.03.1997. Šķeltovas pagasta zemes komisijas ( protokols Nr.18), Imantam Locam 

atjaunotas īpašuma tiesības uz 10,67 ha mantojamās zemes s.Suveizdi Šķeltovas pagastā. 

     Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 
 

      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 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

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) 22., 

22.2. un 22.3. punktu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.§ 

Par zivju nozveju. 

(Ziņo: A.Bartuša) 
 

7.1. Par G.M. iesniegumu. 
 

   Izskatot G.M., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.12.2011., Nr. 

2063) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar 50 m garu zivju tīklu pašpatēriņam, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem 

Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 

        1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar G.M, personas   

            kods,  dzīves vieta, par zivju nozveju   

            Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu zivju tīklu pašpatēriņam. 

        2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,   

            Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās     

            dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.2. Par I.K. iesniegumu. 
 

   Izskatot I.K., personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 12.12.2011., Nr. 2064) 

par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam Cirišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam 

ar 50 m garu zivju tīklu pašpatēriņam, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

     1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2012.gadam ar I.K., personas kods,  dzīves vieta, par 

zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu zivju tīklu pašpatēriņam. 

     2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,                
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         Rēzeknē,  Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās   

         dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§ 

Par sociāliem jautājumiem. 

(Ziņo: I.Reščenko) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

       1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 525,90 (pieci   

           simti divdesmit pieci lati 90 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

9.1. Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā. 

      (Ziņo: I.Reščenko) 

 Saņemta Latvijas Pašvaldību savienības vēstule un kompensācijas rēķins Nr.750-e  

(09.12.2011., Nr.430) par prasības iesniegšanu apgabaltiesā par LATVENERGO lēmumu 

nepamatoti paaugstināt elektroenerģijas tarifu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 (V.Krimans, J.Rutka), 

NOLEMJ: 
 

1. Apmaksāt Latvijas Pašvaldību savienības kompensācijas rēķinu Nr.750-e par   

    summu LVL 63,50 (sešdesmit trīs lati 50 santīmi). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.2. Par Valsts Meža dienesta iesniegumu (19.12.2011., Nr. 2118). 

                                   (Ziņo: I.Reščenko) 
 

Sēžu zālē atgriežas deputāte M.Mežiniece. 
 

Izskatot 16.12.2011.g. Valsts Meţa dienesta vēstuli Nr. 6-1/1876 „Par nekustamā īpašuma 

pārņemšanu” ar priekšlikumu pārņemt pašvaldībai bez atlīdzības savā īpašumā nekustamo īpašumu 

Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā  (kadastra numurs 76420040457), kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 ( 0,1399 ha), administratīvās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002. 

Nekustamais īpašums Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā (kadastra numurs 

76420040457), nepieciešams Aglonas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai – Aglonas 

novada bāriņtiesas un Sociālā dienesta izvietošanai. 
 

Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Ruduks. 
 

Ņemot vērtā iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšnas likuma 

42.pantu, likuma „Par pasvaldībām” 15.panta pitrmās daļas 5., 9.punktiem, 
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      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Aglonas novada domes īpašumā   bez 

atlīdzības nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā  (kadastra numurs 

76420040457), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 

(0,1399 ha), administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar 

kadastra apzīmējumu 76420040457002. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā, ar kadastra 

numuru 76420040457, nepieciešams sekojošu pasvaldības funkciju nodrošināšanai: 

2.1 Aglonas novada bāriņtiesas telpu izveidei; 

2.2. Sociālā dienesta  telpu izveidei. 

3.  Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma  Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas 

novadā, (kadastra numurs 76420040457), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7642 0040457 (0,1399 ha), administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 

76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002, pārņemšanu un 

koroborāciju zemesgrāmatā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

4.  Izveidot nekustamā īpašuma  Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā, kas kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 (0,1399 ha), administratīvās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002, 

pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

               4.1.  Komisijas priekšsēdētājs – Viesturs Grigulis. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

No balsošanas sevi atstādina A.Streļčs. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

4.  Izveidot nekustamā īpašuma  Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā, kas kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 (0,1399 ha), administratīvās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002, 

pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

               4.2.  Komisijas locekļi – Ainārs Streļčs. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka), NOLEMJ: 

4.  Izveidot nekustamā īpašuma  Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā, kas kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 (0,1399 ha), administratīvās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002, 
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pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

               4.2.  Komisijas locekļi – Antons Beķis. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      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 – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

4.  Izveidot nekustamā īpašuma  Daugavpils ielā 1, Aglonā, Aglonas novadā, kas kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 0040457 (0,1399 ha), administratīvās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 76420040457001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 76420040457002, 

pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

               4.2.  Komisijas locekļi – Ingūna Barkeviča, Marija Lazdāne, Viktors Dimpers. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.3. Par saistošajiem noteikumiem „ Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna   

       piedzimšanu”. 

           (Ziņo: V.Grigulis) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns. 
 

        Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums (19.12.2011., 

Nr.2104) par saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu”. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ:  

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā  ar bērna piedzimšanu”.   

    (Pielikumā) 

2. Precizēt saistošo noteikumu Nr.14 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”   

    paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā) 
 

Novada domes jurists V.Grigulis lūdz atlikt jautājuma par saistošajiem noteikumiem „ Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” izskatīšanu līdz jautājuma precizēšanai 

ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša, 

A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Meţiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, 

J.Rutka), NOLEMJ: 
 

          1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par saistošajiem noteikumiem „ Par vienreizēju   

              pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

Sēžu zāli atstāj deputāts A.Ruduks plkst.11:30. 

 

9.6. Par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu par darba   

       laika izmaiņām (21.12.2011., Nr.2150).  

              (Ziņo: I.Reščenko, I.Reča) 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Badūns. 
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       Saņemts Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegums 

(21.12.2011., Nr.2150) par centra darba laika izmaiņām. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
 

      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 – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas – 

nav, NOLEMJ: 
 

              1. Veikt izmaiņas Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra darba laikā no   

                   plkst.12:00 līdz plkst.20:00 uz no plkst.10:00 līdz plkst.18:30, sākot ar   

                   02.01.2012.g. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt motivāciju „pret” balsojumam: „Balsoju „pret”, jo pats nosaukums 

mūsu centram ir Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs un šeit sanāk tā, ka vienlaicīgi bērniem vajag 

mācīties, vienlaicīgi apmeklēt brīvā laika pavadīšanas centru. Tāds mērķis, ko mēs principā 

gribējām panākt, tas nav sasniedzams.” 

 

J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim. 

 

9.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā un 

Somersētas ielā 10, Aglonā. 

          (Ziņo: I.Reščenko, V.Grigulis) 
 

 I.Z. ir iesniegusi iesniegumu (reģistrēts 17.11.2010., ar Nr. 3253) par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu personām viņai piederošajos īpašumos – E.V., J.M, S.N, I.N., V.N, A.N., 

M.N., N.D.N.  pēc adreses  Somersētas iela 10, Aglonā, Aglonas novadā, unV.Z., S.M., L.M., V.M., 

V.I. pēc adreses Somersētas ielā 8, Aglonā, Aglonas novadā.  

          V.Z., S.M., L.M., V.M. un V.I. 01.12.2011. savu dzīvesvietu ir deklarējuši pēc adreses... 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Gada laikā deputāti no opozīcijas J.Rutka, D.Vanags, V.Krimans 

prasa šo jautājumu sakārtot. Atlikt jautājumu tas nenozīmē, ka jautājums it kā sakārtots uzreiz. Es 

sapratu, ka priekšsēdētājs to nolaidības vai negribēšanas dēļ visu vilcināja un pašlaik kārtējo reizi 

tie deputāti, kuri paceļ roku, faktiski piekrīt tam, ka uz primitīvu jautājumu gada laikā mēs 

nevarējām sniegt iesniedzējam korektu atbildi.” 

Izskatījusi I.Z. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

2.daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 

      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. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

1.1. pēc adreses Somersētās ielā 10, Aglonā, Aglonas novadā: 

1.1.1. E.V; 

1.1.2. J.M.; 

1.1.3. S.N; 
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1.1.4. I.N.; 

1.1.5. A.N.; 

1.1.6. V.N.; 

1.1.7. M.N.; 

1.1.8. N.D.N.; 

1.1.9. A.N. 

sakarā ar to, ka personām ir zudis tiesiskais pamats dzīvošanai deklarētajā 

dzīvesvietā. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

     /Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2 lpp. / 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.5. Par dalību projektā par publisko interneta pieejas punktu attīstību.  

                                         (Ziņo: I.Valaine) 
 

Sēžu zāli atstāj deputāte M.Mežiniece. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

       1. Piedalīties programmas  „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma  3.2.2.2.   

           aktivitātei „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” kā projekta partneris  Valsts    

           reģionālās attīstības aģentūras  projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.  
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA  plkst.12:00. 
 

SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                  ______________________ I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 


