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 SĒDES   PROTOKOLS 

Aglonas novadā     
 

2011.gada 24.februārī                                                                                                              Nr.5 
 

Sēde sasaukta plkst.14:00 
 

Sēdi atklāj plkst.14:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 11 novada domes deputāti:Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,  

                                                                Andris Badūns, Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša, 
                                                                Jānis Rutka, Vadims Krimans (līdz plkst.18:30),  

                                                                Ingūna Barkeviča (no plkst.14:00 līdz 14:30 un no   

                                                                plkst.15:30 līdz 18:40), Didzis Vanags (no plkst.14:10),   
                                                                Iveta Soldāne (no plkst.14:00 līdz 15:00 un no   

                                                                plkst.16:50 līdz 18:40). 
                                                                  
Sēdē nepiedalās - 2 novada domes deputāti: Mārīte Mežiniece, Andris Ruduks.                            
 

Uzaicinātās personas – Aglonas kultūras centra vadītājas v.i. O.Spīķe,  
                                        grāmatvede M.Lazdāne,  

                                        Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                        Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,   

                                        Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ā.Perševica. 
 

Sēdē piedalās – V.Gribuška, SIA „LTD Karogi” pārstāvis M.Rumaks. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 

 

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 
2. Par 2010.gada inventarizācijas rezultātiem.  
3. Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2011.gadā. 

4. Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2011.gadam. 
 5.   Par sociāliem pabalstiem. 

 6.   Par zemes jautājumiem. 
 7.  Par zušu un zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem. 
 8.  Par projektiem.  
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  9.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
            9.1.  Par Aglonas novada zēnu kori. 

9.2. Par auto transporta kustības regulējumu ēku Somersētas ielā 22, Aglonā pieguļošajā 
      teritorijā. 

      9.3.  Par bīstamo koku izzāģēšanu Aglonas vidusskolas teritorijā. 
      9.4.  Par Aglonas vidusskolas ēku pārņemšanu pašvaldības pārvaldījumā. 
      9.5.  Par V.Kolosovas iesniegumiem.  

      9.6.  Par asins donoru atbalstu 2011.gadā. 
      9.7.  Par līguma grozījumiem ar SIA „Almera 7”. 

     9.8.  Par maksas pakalpojumu. 
           9.9.  Par DnB Nord bankas piedāvājumu. 
           9.10. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu. 

           9.11. Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizācija, veicot komiteju   
                    apvienošanu. 

 
Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs A.Beķis lūdz 

sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

 Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija”) 

 Par Aglonas novada ezeru apsaimniekošanas projektu izstrādi. (Pie 9.punkta „Dažādi 

jautājumi, iesniegumi un informācija”) 

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

Somersētas ielā 10, Aglonā. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 
informācija”) 

 Par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra vadītāja amata vakanci. (Pie 9.punkta 

„Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”) 
 

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

 

 Par iepirkuma rezultātiem. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”) 

 Par degvielas patēriņa normu noteikšanu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija”) 

 Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu. (Pie 9.10. 

apakšpunkta) 

 Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas arodvidusskolai. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, 

iesniegumi un informācija”) 
 

Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību. 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 
1 (I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību: 
 

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

2. Par 2010.gada inventarizācijas rezultātiem.  
3. Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2011.gadā. 
4. Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2011.gadam. 
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 5. Par sociāliem pabalstiem. 
 6. Par zemes jautājumiem. 

 7.  Par zušu un zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem. 
 8.  Par projektiem.  

  9.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
            9.1.  Par Aglonas novada zēnu kori. 

9.3. Par auto transporta kustības regulējumu ēku Somersētas ielā 22, Aglonā pieguļošajā 

      teritorijā. 
      9.3.  Par bīstamo koku izzāģēšanu Aglonas vidusskolas teritorijā. 

      9.4.  Par Aglonas vidusskolas ēku pārņemšanu pašvaldības pārvaldījumā. 
      9.5.  Par V.Kolosovas iesniegumiem.  
      9.6.  Par asins donoru atbalstu 2011.gadā. 

      9.7.  Par līguma grozījumiem ar SIA „Almera 7”. 
     9.8.  Par maksas pakalpojumu. 

           9.9.  Par DnB Nord bankas piedāvājumu. 
           9.10. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu. 
           9.11. Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizācija, veicot komiteju   

                    apvienošanu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem:  

   „Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un           
     informācija”) 
     Par Aglonas novada ezeru apsaimniekošanas projektu izstrādi. (Pie 9.punkta „Dažādi   

     jautājumi, iesniegumi un informācija”) 
     Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā un   
     Somersētas ielā 10, Aglonā. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”) 

     Par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra vadītāja amata vakanci. (Pie 9.punkta   
     „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)” 

  
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

Iekļaut dienas kārtībā sekojošus jautājumus: 
 

1. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un   

     informācija”) 

      2. Par Aglonas novada ezeru apsaimniekošanas projektu izstrādi. (Pie 9.punkta „Dažādi   

          jautājumi, iesniegumi un informācija”) 

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

          Somersētas ielā 10, Aglonā. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un   

          informācija”) 

      4. Par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra vadītāja amata vakanci. (Pie   

          9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par iepirkuma 

rezultātiem. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)”. 
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   Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 
(I.Soldāne), NOLEMJ: 

 
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 

 

     1. Par iepirkuma rezultātiem. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un   

         informācija”) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par degvielas patēriņa 

normu noteikšanu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)”. 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 

(I.Soldāne), NOLEMJ: 
 
Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 

 
     1. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi,   

         iesniegumi un informācija”) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
Deputāts D.Vanags ierodas uz sēdi plkst.14:10. 

 

Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par Aglonas bērnu brīvā 

laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu. (Pie 9.10. apakšpunkta)”. 

 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 

(I.Soldāne, D.Vanags), NOLEMJ: 
 

Iekļaut dienas kārtībā sekojošu jautājumu: 
 
      1. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu. (Pie   

          9.10. apakšpunkta). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Deputāti balso iekļaut dienas kārtībā no papildus jautājumiem „Par atbalsta vēstuli 

Jaunaglonas arodvidusskolai. (Pie 9.punkta „Dažādi jautājumi, iesniegumi un 

informācija”)”. 

 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 4 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – 2 

(I.Barkeviča, A.Bartuša), neapstiprina augstāk minēto sēdes darba kārtības jautājumu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts. 
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība: 

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

2. Par 2010.gada inventarizācijas rezultātiem.  

3. Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2011.gadā. 

4. Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2011.gadam. 

 5. Par sociāliem pabalstiem. 

 6. Par zemes jautājumiem. 

 7.  Par zušu un zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem. 

 8.  Par projektiem.  

  9.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

            9.1.  Par Aglonas novada zēnu kori. 

9.4. Par auto transporta kustības regulējumu ēku Somersētas ielā 22, Aglonā 

pieguļošajā 

      teritorijā. 

      9.3.  Par bīstamo koku izzāģēšanu Aglonas vidusskolas teritorijā. 

      9.4.  Par Aglonas vidusskolas ēku pārņemšanu pašvaldības pārvaldījumā. 

      9.5.  Par V.Kolosovas iesniegumiem.  

      9.6.  Par asins donoru atbalstu 2011.gadā. 

      9.7.  Par līguma grozījumiem ar SIA „Almera 7”. 

     9.8.  Par maksas pakalpojumu. 

           9.9.  Par DnB Nord bankas piedāvājumu. 

           9.10. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas   

                    iesniegumu. 

           9.11. Par Aglonas novada domes komiteju darba optimizācija, veicot komiteju   

                    apvienošanu. 

           9.12. Par SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.  

           9.13. Par Aglonas novada ezeru apsaimniekošanas projektu izstrādi.  

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

                    Aglonā un Somersētas ielā 10, Aglonā.  

          9.15. Par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra vadītāja amata vakanci.  

          9.16. Par iepirkuma rezultātiem.  

          9.17. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu.  

 
Deputāte I.Barkeviča atstāj sēžu zāli plkst.14:30. 

 

SIA „LTD Karogi” pārstāvis M.Rumaks prezentē Aglonas novada ģerboņa skices. 
 

Deputāti vienojas pieņemt zināšanai M.Rumaka sniegto informāciju. 

 
1.§ 

 Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

(Ziņo: I.Reščenko) 
 

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

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kad plānots sasaukt darba grupu, kura izveidota par Jaunaglonas 

muzeja eksponātu pārņemšanu?” 
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I.Rešcenko atbild, ka darba grupas sanāksme notika vakar. 

 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs rakstiski paprasījām saņemt I.Maļuhinas paskaidrojuma 

kopiju. Kāpēc mēs līdz šodienai nesaņēmām dokumentu? Mēs uz šodienu nesaņemam atbildes 
pēc būtības.” 
 

Deputāte I.Soldāne atstāj sēžu zāli plkst.15:00.      

 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Kad domes priekšsēdētājs beigs ignorēt LR likumdošanu un to, kas 
attiecas uz deputātu statusu?” 
 

     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 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš   

    pieņemto lēmumu, laika posmā no 27.01.2011.g.,  izpildes gaitu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir uzaicināti novada domes speciālisti, sēdes vadītājs 

I.Reščenko lūdz mainīt darba kārtības secību un jautājumus neskatīt pēc kārtas. 

 

9.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 

    9.15. Par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra vadītāja amata vakanci.  

                                             (Ziņo: A.Beķis) 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Bartuša, I.Reščenko. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu jautājumu domes priekšsēdētājam: „Kas izvirzīja O.Spīķi  uz 
šo amatu?” 

 
I.Reščenko atbild, ka līdz ar ko O.Spīķe jau strādā par Aglonas kultūras centra vadītājas v.i., 

apspriežoties ar pagastu pārvalžu kultūras namu vadītājiem, kuri atbalsta O.Spīķes kandidatūru, 
Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē nolēma virzīt O.Spīķi 
par Aglonas kultūras centra vadītāju. 

 

Aglonas novada KC vadītājas v.i. O.Spīķe īsumā sniedz savu redzējumu par Aglonas novada 

domes Aglonas kultūras centra tālāku darbību. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Iesniegums bija izņemts no lietvedības aprites dokumentu aprites 

sistēmas. Iesniegums reģistrēts, uz iesniegumu atbildes nav un reģistrēto iesniegumu cilvēks ir 
spējīgs paņemt atpakaļ.” 
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V.Krimans atstāj sēžu zāli. 

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

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

    1. Apstiprināt Oksanu Spīķi par Aglonas novada domes Aglonas kultūras centra   

        vadītāju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

2.§ 

Par 2010.gada inventarizācijas rezultātiem.  

(Ziņo: M.Lazdāne) 
 

V.Krimans atgriežas sēžu zālē. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu, 
 

No balsošanas sevi atstādina J.Rutka. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2010.gada inventarizācijas rezultātus. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāte I.Barkeviča atgriežas sēžu zālē plkst.15:30. 

 

5.§ 

Par sociāliem pabalstiem. 

(Ziņo: Ā.Perševica) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Streļčs. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu, 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – 
nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

        1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 768,80.   

           (Saraksts pielikumā, konfidenciāli) 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
3.§ 

Par Aglonas novada autoceļiem piešķirto līdzekļu izlietošanu 2011.gadā. 

       (Ziņo: A.Kluss) 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta 2.punktu, 
 

       Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 
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D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

             1. 2011.gadā pašvaldības autoceļiem piešķirtos līdzekļus izlietot: 
                 1.1. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai: 
                        - autoceļu uzturēšana ziemas apstākļos; 
                        - seguma uzturēšana (melnie, grants segumi); 
                        - satiksmes organizācija; 
                        - caurteku uzturēšana; 
                        - ceļu kopšana; 
                        - ceļu pārraudzība. 
                  1.2. LAD projektu līdzfinansēšanai (ielu, tiltu rekonstrukcija). 
                  1.3. Ceļu, ielu, tiltu projektēšanai. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

4.§ 

Par Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2011.gadam. 

                                                                (Ziņo: A.Kluss) 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta 2.punktu, 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
             1. Apstiprināt Aglonas novada ceļu fonda tāmi 2011.gadam. 

                 1.1. 2011.gadā novada autoceļu tīklā plānots veikt ikdienas uzturēšanas darbus: 

                        - autoceļu uzturēšana ziemā; 
                        - seguma uzturēšanas darbi; 

                        - caurteku uzturēšanas darbi; 
                        - ceļu kopšanas darbi; 
                        - satiksmes organizēšanas darbi; 

                        - ceļu pārraudzība. 
                 1.2. Līdzfinansējums ielu rekonstrukcijas projektos (celtniecības darbi). 

                 1.3. Autoceļu un ielu, tiltu projektēšana. 

                 1.4. Plānotā mērķdotācija autoceļiem 2011.gadā         78 448 Ls 

                                                                                    atlikums         23 280 Ls 

                                                                                         Kopā:      101 728 Ls 

                 1.5. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tāme: 
                                    -autoceļu uzturēšana ziemā  - 9000 Ls; 

 -seguma uzturēšanas darbi – 23280  Ls; 
 -caurteku uzturēšanas darbi- 7000 Ls; 
 -ceļu kopšanas darbi –4018 Ls; 
 -satiksmes organizācijas darbi –1000 Ls; 
 -ceļu pārraudzība –1000 Ls. 

             Kopā 45 298.00 Ls 

 Pārējie izdevumi: 
Pamatlīdzekļu iegāde -3000 Ls 
Projektu finansēšana -18000 Ls 
Ceļu, ielu projektēšana -5000 Ls  
darba alga –17000  Ls 
degviela, eļļas –7700  Ls  
Rezerves daļas, remonts  
(autotransports, traktortehnika, motorzāģi) –4000 Ls 
Sociālās iemaksas –1700 Ls 
Bankas pakalpojumi –30 Ls 
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Kopā           56430.00 Ls 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

6.§ 

Par zemes jautājumiem. 

(Ziņo: A.Streļčs) 
 

6.1. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai. 

    
     Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (07.02.2011., Nr.212) par informācijas 

precizēšanu attiecībā uz zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Grigorijam Puzanovam Aglonas 
pagastā. 
Sakarā ar to, ka ar 07.12.2000. VZD Latgales reģionālās nodaļas lēmumu Nr.6.1-22/1079 

Grigorijam Puzanovam tika piešķirti īpašumā par samaksu 4,1 ha zemes ar kadastra apzīmējumu 
7642 001 0102, 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17. (sēdes protokols Nr.38), 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Grigorijam Puzanovam.  
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. 

 
6.2. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai. 

   

    Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (17.02.2011., Nr.266) par informācijas 
precizēšanu attiecībā uz zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vandai Avžānei Grāveru pagastā. 

Sakarā ar to, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts 05.09.1996. 
Grāveru pagasta zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu Albertam Aužānam, 
kas pēc VZD datiem ir attiecināms uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0069, 
 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Aglonas novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.9.10. (sēdes protokols Nr.2), 
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vandai Avžānei.  

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. 
 

6.3. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu informācijas precizēšanai. 

    
      Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (21.01.2011., Nr.097) par informācijas 

precizēšanu attiecībā uz zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jāzepam Ukinam Aglonas pagastā. 
Sakarā ar to, ka ar 25.11.2010. VZD Latgales reģionālās nodaļas lēmumu Nr.15-03-L2/4056 

Jāzepam Ukinam tika piešķirti īpašumā par samaksu 2,1 ha zemes ar kadastra apzīmējumu 7642 
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005 0129, 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17. (sēdes protokols 

Nr.38), par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jāzepam Ukinam.  
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. 
 

6.4. Par J.Stadņikas iesniegumu.  

 

    Saņemts J.Stadņikas iesniegums (08.02.2011., Nr.225) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 

izmantošanu Grāveru pagastā. 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 30.08.2005. 
MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  
 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Jeļenu Stadņiku, personas kods, 
deklarētā dzīvesvieta:, uz zemes vienību „Kuzmiči J” Grāveru pagastā 20,5 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0241, uz 10gadiem. 
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0241., 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. 
 

6.5. Par V.Stadņika iesniegumu.  

 

    Saņemts V.Stadņika iesniegums (08.02.2011., Nr.224) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 
izmantošanu Grāveru pagastā. 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 30.08.2005. 

MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Vladimiru Stadņiku, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta:, uz zemes vienībām „Kuzmiči ” Grāveru pagastā 11,7 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0242 un 4,31 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6058 003 0097, uz 10gadiem. 
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6058 002 0242 un 6058 003 

0097, 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. 

 

6.6. Par V.Peipiņa iesniegumu.  

 

    Saņemts V.Peipiņa iesniegums (09.02.2011., Nr.229) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 
izmantošanu Šķeltovas pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 30.08.2005. 

MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Vladislavu Peipiņu, personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta:, Aglonas nov., uz zemes vienību „Zīlnieki” Šķeltovas pagastā 9,5 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0081 uz 10gadiem. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0081, 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. 

 

6.7. Par J.Ruskuļa iesniegumu.  

 

    Saņemts J.Ruskuļa iesniegums (28.01.2011., Nr.140) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 
izmantošanu Aglonas pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 30.08.2005. 

MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
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1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar mirušā Alberta Antona Ruskuļa mantinieku 
Jāzepu Ruskuli, personas kods, deklarētā dzīvesvieta:,uz zemes vienībām „Kalngali” 

Aglonas pagastā 11,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0066 un 0,5 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0067 uz 10gadiem. 

2. Noteikt, ka neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0067, 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. 

 

6.8. Par G.Lancovas iesniegumu.  

 

    Saņemts G.Lancovas iesniegums (08.02.2011., Nr.225) par zemes pirmreizējās nomas tiesību 
izmantošanu Grāveru pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un 30.08.2005. 
MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu,  

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Gaļinu Lancovu, personas kods, deklarētā 
dzīvesvieta:, uz zemes vienību „Imantas” Kastuļinas pagastā 2,37 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6072 001 0286 uz 10 gadiem. 
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0286, 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. 

 

6.9. Par A.Simanovičas iesniegumu. 

 

    Saņemts A.Simanovičas iesniegums (17.02.2011., Nr.258) par adreses piešķiršanu jaunbūvei 
uz zemes vienības Aglonas pagastā. 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt adresi: „Beavers”, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 7642 011 0050 un uz tās uzceltajai jaunbūvei – dzīvojamai mājai. 

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. 
6.10. Par adreses precizēšanu. 
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    Sakarā ar konstatēto kļūdu attiecībā uz piešķirtajām adresēm Aglonas pagastā, 
pamatojoties uz MK 03.11.2009.noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Daļēji grozīt Aglonas novada domes 30.11.2010. lēmumu Nr. 7.1. „Par adrešu    
    piešķiršanu, mainīt piešķirto adresi sekojošai apbūvētai zemes vienībai un uz tās   
    esošajām ēkām un būvēm: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0154 no   

    „Irbenājs”, Ūsāni,  Aglonas pag., Aglonas nov. uz „Irbenājs”, Lopoti, Aglonas pag.,   

    Aglonas nov. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.11. Par Ē.Boliņa iesniegumu. 

 

   Saņemts Ē.Boliņa iesniegums (26.01.2011., Nr.4-14/4) par nekustamā īpašuma”Cigeļnas” 
sadali Grāveru pagastā. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Cigeļnas” Aglonas novada Grāveru pagastā sadalei, 
īpašnieks Ēriks Boliņš, personas kods. 

2. Atdalāmajai zemes vienībai 12,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0066 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Jauncigeļnas”. 
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. 

 

6.12. Par V.Vasiļjevas iesniegumu. 

   

  Saņemts V.Vasiļjevas iesniegums (11.02.2011., Nr.3-14/5) par pašvaldības zemes nomas tiesību 
piešķiršanu Grāveru pagastā. 

 
        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Vasiļjevai, personas kods, uz pašvaldības zemes 

gabalu 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0204 Aglonas novada 
Grāveru pagastā. 

2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% 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. 
6.13. Par M.Poļakova iesniegumu. 

    



Aglonas novada domes 24.02.2011. sēdes protokols Nr.5                                                    - 14 - 

    Saņemts M.Poļakova iesniegums (18.02.2011., Nr.3-14/6) par atteikšanos no pašvaldības 
iznomājamās zemes Grāveru pagastā. 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, lauzt Grāveru pagasta padomes noslēgto nomas 
līgumu ar Maksimu Poļakovu, personas kods, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0116 un 5,5 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6058 003 2002 Grāveru 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. 

 

6.14. Par L.Šamanajevas iesniegumu. 

   

      Saņemts L.Šamanajevas iesniegums (27.01.2011., Nr.134) par pašvaldībai piekrītošās zemes 
atsavināšanu Kastuļinas pagastā. 

Ar Lidiju Šamanajevu 13.01.2011. noslēgts lauku apvidus zemes pirmreizējo tiesību nomas 
līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes īpašumu „Ogurecki” 11,43 ha kopplatībā. Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0132 atrodas L.Šamanajevai piederoša dzīvojamā 
māja ar saimniecības ēkām. 

 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma „Ogurecki” 11,43 ha 

kopplatībā Kastuļinas pagastā, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6072 008 0183, 
6072 008 0132 un 6072 008 0215. 

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. 
 

6.15. Par SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” un SIA „Sadko ECO” 

 iesniegumu. 

 

    Saņemts SIA „Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība” un SIA „Sadko ECO” 
pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums (31.01.2011. Nr.144) par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 12.punktu, 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
1. Apstiprināt SIA ĢEO OK” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas pagasta 

nekustamajam īpašumam „Mežrozes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 
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0012 sadalei 5 atsevišķās zemes vienībās un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6072 001 0011 sadalei 7 atsevišķās zemes vienībās. 

2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0012 apbūvētajam 4.zemes 
gabalam (projektētā platība 2,48 ha) saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Mežrozes” 

un saglabāt adresi: Mežrozes, Muša, Kastuļinas pag., Aglonas nov., jaunizveidotajam 
1.zemes gabalam (projektētā platība 2,26 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Zvejniekostas”, jaunizveidotajam 2.zemes gabalam (projektētā platība 2,11 

ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Sadko 1”, jaunizveidotajam 3.zemes 
gabalam (projektētā platība 2,12 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu 

„Sīgale”, jaunizveidotajam 5.zemes gabalam (projektētā platība 2,01 ha) piešķirt jaunu 
nekustamā īpašuma nosaukumu „Ezernieki”.  

3. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0011 jaunizveidotajam 

1.zemes gabalam (projektētā platība 4,05 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Sadko”, jaunizveidotajam 2.zemes gabalam (projektētā platība 2,08 ha) 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Siltie krasti”, jaunizveidotajam 3.zemes 
gabalam (projektētā platība 2,07 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu 
„Galakrasti”, jaunizveidotajam 4.zemes gabalam (projektētā platība 2,06 ha) piešķirt 

jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Vēžu krasti”, jaunizveidotajam 5.zemes gabalam 
(projektētā platība 2,10 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Tauriņkrasti”, 

jaunizveidotajam 6.zemes gabalam (projektētā platība 3,51 ha) piešķirt jaunu nekustamā 
īpašuma nosaukumu „Asaru krasti”, jaunizveidotajam 7.zemes gabalam (projektētā 
platība 2,06 ha) piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zušu krasti”. 

4. Visām projektētajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

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. 
 

6.16. Par SIA „A2 grupa” iesniegumu. 

 
     Saņemts SIA „A2 grupa” valdes locekles A.Šimkus iesniegums (17.02.2011. Nr.257) par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
Pamatojoties uz 23.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 12.punktu, 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt SIA „A2 grupa” izstrādāto zemes ierīcības projektu Aglonas pagasta 

nekustamajam īpašumam „Mežvidi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 
0033 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai (projektētā platība 182 kv.m.) noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (kods 1101). 

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. 
6.17. Par L.Sardiko iesniegumu. 
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   Saņemts L.Sardiko iesniegums (14.02.2011., Nr.249) par zemes lietošanas mērķu maiņu 
Kastuļinas pagastā. 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz īpašnieces Ludmilas Sardiko, personas kods, personīgo iesniegumu, 
nekustamajiem īpašumiem Kastuļinas pagastā – „Meža Liepaiņi”, kadastra Nr. 6072 004 
0136, 6072 004 0165, „Ezera Liepaiņi”, kadastra Nr.6072 004 0169, „Annas lauki”, 

kadastra Nr.6072 004 0170 un „Annas”, kadastra Nr.6072 004 0051, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

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. 
 

6.18. Par V.Kokinas un A.Saveļenoka iesniegumu. 

    

     Saņemti V.Kokinas un A.Saveļenoka iesniegumi (21.02.2011., Nr.3297) par pašvaldības 

iznomātās zemes nomas tiesību maiņu Aglonas pagastā. 
 

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

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 

 
1. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, lauzt noslēgto zemes nomas līgumu ar 

Valentīnu Kokinu, uz daļu, t.i. 0,21 ha, no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7642 004 0556 Aglonas pagastā. 
2. Piešķirt nomas tiesības Aldim Saveļenokam, personas kods, uz daļu, t.i. 0,21 ha, no 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0556 
Aglonas pagastā  

3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās 

vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

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

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

6.19. Par Aglonas novada pašvaldībai uz 01.11.2010.g. piederošo un piekrītošo zemju 

inventarizācijas rezultātiem. 

 

      Atbilstoši 17.12.2009.g. VZD Latgales reģionālās nodaļas izsniegtajiem Aglonas novada 
pašvaldības zemju sarakstam, 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 
(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sekojošo Aglonas novada pašvaldībai uz 01.11.2010.g. piederošo un 
piekrītošo zemju inventarizācijas sarakstu kopsavilkumu: 
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Administratīvā 

teritorija 

Zemes 

zem ēkām 

un 

būvēm, 

ha 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kultivētā

s zemes, 

ha 

Zemes 

vienību 

skaits 

Pārējās 

zemes, ha 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopā, 

ha 

Grāveru pag. 60,5398 37 486,7 132 451,43 62 998,6698 

Kastuļinas pag. 77,1 54 238,6 89 255,3 80 571,0 

Šķeltovas pag. 160,8 61 483,5 157 259,5 60 903,8 

Aglonas pag. 64,0274 32 261,3 96 645,9 93 971,1972 

 

Kopā 

 

362,4672 

 

184 
 

1470,1 

 

474 
 

1612,1 

 

295 
 

3444,6672 

 
2. Apstiprināt sekojošo izslēdzamo zemju sarakstu kopsavilkumu uz 01.11.2010.g 

      no Aglonas novada pašvaldībai piederošām un piekrītošajām zemēm:  
 

Administratīvā teritorija Atkritušo zemju platība, 

 ha 

Zemes vienību skaits 

 
 

Grāveru pagasts 7,186 2 

Kastuļinas pagasts 13,29 4 

Šķeltovas pagasts 5,16 2 

Aglonas pagasts 24,17 5 

 

Kopā 

 

49,81 

 

13 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

7.§ 

Par zušu un zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem. 

(Ziņo: A.Bartuša) 
 

7.1. Par SIA „KV Mežinieks” pilnvarotās personas A.Kalinkeviča iesniegumu. 

 

        Saņemts SIA „KV Mežinieks” pilnvarotās personas A.Kalinkeviča iesniegums (28.01.2011., 

Nr.138) par iesnieguma (03.01.2011., Nr.6) atsaukšanu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 

 
1. Pieņemt zināšanai, ka tika atsaukts Aglonas novada domes lietvedībā reģistrētais 

2011.gada 3.janvāra iesniegums Nr.6 no SIA „KV Mežinieks” pilnvarotās personas 

A.Kalinkeviča par zušu nozveju. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

7.2. Par SIA „FOTON-D” iesniegumu. 
 

Pamatojoties uz SIA „FOTON-D”, reģ.nr. 41503043568, īpašnieks Valērijs Avdejevs, 
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juridiskā adrese – Jaunciems-8, Aglona, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 
03.01.2011., Nr.7) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai 

Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 

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

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar SIA „FOTON-D”, reģ.nr.  

41503043568, īpašnieks Valērijs Avdejevs, juridiskā adrese – Jaunciems-8,  Aglona, 

Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera ar zušu 

murdu ar sētu līdz 30 m. 

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

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

dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.3. Par z/s „Agnese” iesniegumu. 
 

  Pamatojoties uz  z/s „Agnese”, reģ.nr. 41501013427, īpašnieks Antons Kalinkevičs, 
juridiskā adrese – Kapiņi, Aglonas pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 

03.01.2011., Nr.5) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai 
Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem 
nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 

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

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

        1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar z/s „Agnese”, reģ.nr.   

            41501013427, īpašnieks Antons Kalinkevičs, juridiskā adrese – Kapiņi,  Aglonas   

            pagasts, Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē 0,3 km no  Rušonas ezera   

            ar zušu murdu ar sētu līdz 30 m. 

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

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

        dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.4. Par z/s „Trepes”  iesniegumu. 
 

   Pamatojoties uz z/s „Trepes”, reģ.nr. 41501021195, īpašnieks Andris Kurmis, juridiskā 

adrese – Kapiņu iela 5, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā 
reģistrēts 03.01.2011., Nr. 4) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu 
nozvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera un pamatojoties 2007. gada 02.maija MK 

noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK 
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

iekšējos ūdeņos.”  
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
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(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar z/s „Trepes”, reģ.nr. 41501021195, 

īpašnieks Andris Kurmis , juridiskā adrese – Kapiņu iela 5, Jaunaglona, Aglonas 

pagasts, Aglonas novads, par zušu nozveju Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera ar 

zušu murdu ar sētu līdz 30 m. 

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

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

dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.5. Par G.Matisāna  iesniegumu. 
 

Izskatot Gunāra Matisāna, personas kods,  dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 
18.02.2011., Nr. 271) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirišu ezerā 

zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu ,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 
1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Gunāru Matisānu, personas 

kods,  dzīves vieta –, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 m garu tīklu . 

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

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

stāšanās dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.6. Par S.Afanasjeva  iesniegumu. 
 

   Izskatot Sergeja Afanasjeva, personas kods,  dzīves vieta – (kancelejā reģistrēts 08.02.2011., 

Nr. 222) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas ezerā zivju 
nozvejai pašpatēriņam ar zivju murdu un tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem 
nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 

 

  1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Sergeju Afanasjevu, personas 

kods,  dzīves vieta –, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu  un vienu 

zivju murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.   

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

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

dienas. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
7.7. Par O.Afanasjevas  iesniegumu. 

 

  Izskatot Olgas Afanasjevas, personas kods  ,  dzīves vieta –(kancelejā reģistrēts 08.02.2011., Nr. 
223) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai 

pašpatēriņam ar zivju murdu un tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 
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„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, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 

(J.Rutka), NOLEMJ: 
 
  1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Olgu Afanasjevu, personas kods,  

dzīves vieta –, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 30 m garu tīklu  un vienu zivju 

murdu ar ne vairāk kā 30 m lielu sētas garumu.   

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

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

dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.8. Par  IK “P.Bekišs”  iesniegumu. 

 

Pamatojoties uz  IK „P.Bekišs”, reģ.nr. 41502023899, īpašnieks Pēteris Bekišs , juridiskā 
adrese – s.Mednieki, Kastuļinas pag., Aglonas novads, iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 
09.02.2011., Nr.¬ 231) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu 

nozvejai kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru  0,17 km no 
Ģeraņimovas Ilzas ezera un pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 

(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

  1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar IK „P.Bekišs”, reģ.nr. 

41502023899, īpašnieks Pēteris Bekišs , juridiskā adrese – s.Mednieki, Kastuļinas 

pag., Aglonas novads,  par zušu nozveju kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas 

ezeru ar Rušona ezeru  0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas ezera ar zušu murdu ar sētu 

līdz 30 m. 

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

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

      dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

 

 

 

 

7.9. Par  z/s “Dīleri”  iesniegumu. 

 
Pamatojoties uz  z/s”Dīleri”, reģ.nr. 45901000091, īpašnieks Ēriks Križanovskis, juridiskā 

adrese – Ūdrīšu pag.,s.Vilmaņi., Krāslavas novads., iesniegumu (lietvedībā reģistrēts 

18.02.2011., Nr.¬ 277) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam zušu nozvejai 
kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru  0,17 km no Ģeraņimovas Ilzas 

ezera un pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko 
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zveju iekšējos ūdeņos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās 
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.”  

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 

(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

  1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar z/s”Dīleri”, reģ.nr. 45901000091, 

īpašnieks Ēriks Križanovskis, juridiskā adrese – Ūdrīšu pag.,s.Vilmaņi,  par zušu 

nozveju kanālā, kas savieno Ģeraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru  0,17 km no 

Ģeraņimovas Ilzas ezera ar zušu murdu ar sētu līdz 30 m. 

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

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

      dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.10. Par  G.Gavrilova  iesniegumu. 

 

       Izskatot Grigorija Gavrilova, personas kods,  dzīves vieta –, iesniegumu (kancelejā reģistrēts 

25.01.2011., Nr. 4-13/3) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Kalvišu 
ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem 
nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos.”  
 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Grigoriju Gavrilovu, 

personas kods, dzīves vieta – s.Kovaļova, Grāveru pagasts, Aglonas novads 

par zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

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

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

    dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

7.11. Par  V.Luņa  iesniegumu. 

 
            Izskatot Viktora Luņa, personas kods,  dzīves vieta – , 

iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.01.2011., Nr. 4-13/4) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu 2011.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu,  pamatojoties uz 
30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

       1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Viktoru Luņu, personas kods ,    

          dzīves vieta –par zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu 30 m garu tīklu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 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. 
 

7.12. Par  V.Egļa  iesniegumu. 
 

            Izskatot Valērija Egļa, personas kods ,  dzīves vieta –  

iesniegumu (kancelejā reģistrēts 25.01.2011., Nr. 4-13/2) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu 2011.gadam Kalvišu ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar vienu murdu,  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, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 
(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

         1.  Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Valēriju Egļu, personas kods,   

              dzīves vieta –par zivju nozveju Kalvišu  ezerā ar vienu murdu. 

    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. 
 

7.13. Par  V.Paškeviča  iesniegumu. 
 

           Izskatot Vladislava Paškeviča, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kanceleja 
reģistrēts 25.01.2011. Nr. 4-13/5) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam 
Jazinkas ezerā zivju nozvejai pašpatēriņam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.MK 

noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
iekšējos ūdeņos”. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1 

(J.Rutka), NOLEMJ: 
 

         1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vladislavu Paškeviču, personas   

             kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Jazinkas ezerā ar vienu 30m garu tīklu. 

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

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

        dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
7.14. Par  noteikumu izstrādi. 

 

Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Aglonas  novada dome NOLEMJ: 
     1. Izstrādāt zvejas tiesību nomas noteikumus. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko. 
 
I.Reščenko priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar sekojošu:  

                                1. Izstrādāt zvejas tiesību nomas noteikumus līdz 10.09.2011. 
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                                2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Anitu Annu Bartušu. 
 

V.Krimana priekšlikums ir sekojošs: 
           1. Novada domes juristam V.Grigulim izstrādāt zvejas tiesību nomas noteikumu   

               paraugu līdz kārtējai novada domes sēdei. 
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Anitu Annu Bartušu. 
3. Pie zvejas tiesību nomas noteikumu izstrādes, pieaicināt Aglonas novada domes   

    speciālistus, kas ir kompetenti zivsaimniecības jautājumos. 
 

J.Rutka priekšlikums ir papildināt ar 4.punktu: 
4. Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas   
    priekšsēdētājam A.Beķim marta kārtējā novada domes sēdē sniegt informāciju   

    par ezeru apsaimniekošanas plānojamo projektu. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Tikai pašlaik mēs dzirdējām, kāpēc mēs nevaram ātri to visu 
sakārtot, bet mēs jau zinām, ka gribam ezeru apsaimniekošanas kaut kādu programmu izstrādāt. 
Man jautājums, kāpēc par to nav informēti deputāti?” 

 
I.Reščenko skaidro, ka šis jautājums tika skatīts Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas sēdē. 
 
Deputāti balso par V.Krimana un J.Rutka priekšlikumiem. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (A.Badūns, I.Barkeviča,  
A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, 

A.Beķis, A.Bartuša, ), NOLEMJ: 
 

           1. Novada domes juristam V.Grigulim izstrādāt zvejas tiesību nomas noteikumu   

               paraugu līdz kārtējai novada domes sēdei. 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi norīkot Anitu Annu Bartušu. 

3. Pie zvejas tiesību nomas noteikumu izstrādes, pieaicināt Aglonas novada domes   

    speciālistus, kas ir kompetenti zivsaimniecības jautājumos. 

4. Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas   

    priekšsēdētājam A.Beķim marta kārtējā novada domes sēdē sniegt informāciju   

    par ezeru apsaimniekošanas plānojamo projektu. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Par brīnumu, Tautsaimniecības, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja A.Beķis, kurš it kā virza šo jautājumu, I.Reščenko, kurš visu 
zina, ka vajag apsaimniekot, strādāt pie tā projekta, šajā jautājumā atturējās.” 

9.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 
 

9.1. Par Aglonas novada zēnu kori. 

                 (Ziņo: I.Reščenko) 
 

         Saņemts Aglonas bazilikas kora skolas direktores I.Lazdānes iesniegums (26.01.2011., 
Nr.120) par Aglonas novada zēnu kori. 
 

Sagatavotais lēmumprojekts:  

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
  1. Aglonas novada zēnu kori nodot Aglonas novada domes Aglonas Kultūras centra pārziņā. 
 



Aglonas novada domes 24.02.2011. sēdes protokols Nr.5                                                    - 24 - 

Debatēs piedalās: V.Krimans, D.Vanags, A.Beķis, V.Lielcepure. 
 

V.Krimana priekšlikums ir šo jautājumu atlikt, komitejām izskatīt risinājumu, piedāvāt un balsot 
par konkrētu, normālu lēmumu, pieaicinot speciālistus – Finanšu nodaļas vadītāju V.Lielcepuri, 
novada domes juristu V.Griguli un citus speciālistus, kuri var palīdzēt atrisināt šo jautājumu. 
 

D.Vanaga priekšlikums ir izskatīt šo jautājumu Finanšu vai apvienotajā komiteju sēdē, pieaicinot 
uz sēdi visas ieinteresētās puses. 
 

I.Reščenko priekšlikums ir šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Finanšu komitejai. 
 

Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, J.Rutka, D.Vanags); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 
nav, NOLEMJ: 
 

                         1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas novada zēnu kori. 

                 2. Jautājumu atkārtoti izskatīt Finanšu komitejā. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

8.§                                                                  Par projektiem. 

   (Ziņo: I.Valaine) 
 

8.1. Par projektu “Aglonas novada Jaunaglonas ciema satiksmes infrastruktūras       

       rekonstrukcija un izbūve”. 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss, J.Rutka, I.Barkeviča. 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 
(D.Vanags), NOLEMJ: 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA  (Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Aglonas 

novada Jaunaglonas ciema satiksmes infrastruktūras re konstrukcija un izbūve”, paredzot 

līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 13044,80 LVL, no projekta attiecināmajām izmaksām. 

Projekta kopējās izmaksas 157876,08 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 130448,00 LVL, 

neattiecināmās izmaksas  27428,08 LVL. 

2. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 120 000 LVL 2011.gadā ar Valsts kases 

noteikto % likmi. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

8.2. Par projektu “Joint actions aimed at increasing public awareness of a healthy and active   

      lifestyle in cooperation with regional authorities and communities in Latvia-Lithuania-  

     Belarus regions/ "Sports, Beauty & Healt”. 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka, A.Streļčs. 

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

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 1 
(D.Vanags), NOLEMJ: 

 

1.   Piedalīties Latvijas –Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā kā 

sadarbības partnerim  ar projektu “Joint actions aimed at increasing public 

awareness of a healthy and active lifestyle in cooperation with regional authorities 

and communities in Latvia-Lithuania-Belarus regions/ "Sports, Beauty & Healt” 
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paredzot līdzfinansējumu 10123 eiro jeb 10 % apmērā no projekta attiecināmajām 

izmaksām. Aglonas pašvaldības kopējais projekta finansējums 101229 EIRO. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

Deputāte I.Soldāne atgriežas sēžu zālē plkst.16:50. 

 

8.3. Par projektu „ Culinary Service Improvement in Latgale and Vitebsk regions, based on   

       Culinary Heritage concepts.” 

 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 2 

(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Latvijas –Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā kā 

vadošajam partnerim ar  projektu “Culinary Service Improvement in Latgale and 

Vitebsk regions, based on Culinary Heritage concepts”paredzot līdzfinansējumu 

4184 eiro jeb 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Aglonas 

pašvaldības kopējais projekta finansējums 41835 EIRO. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

8.4.  Par projektu "Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai". 

 
Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča, A.Badūns, V.Krimans. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); 
atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. 

apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanai" ietvaros ar projekta pieteikumu "Aglonas novada domes 

kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai" 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
 
8.5. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru   

       ciemā” realizāciju. 

 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča, A.Badūns, V.Krimans, A.Kluss, I.Reščenko. 
 
      Saskaņā ar līgumu starp Aglonas novada pašvaldību un SIA „BELSS, 2011. gadā izstrādāts 

un iesniegts Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības Tehniski-ekonomiskais pamatojums.  

  

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); atturas – 

1 (I.Soldāne), NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA "BELSS" 2011.gada februārī sagatavoto Tehniski-ekonomisko 
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pamatojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. 

       2. Apstiprināt šādus Prioritāro investīciju projekta pasākumus: 

Pasākums (projekta 
komponentes) 

Izmaksu veids Daudzums Izmaksas kopā, 
LVL 

Attiecināmās izmaksas: 

1 K1. Kanalizācijas 
sistēmas 
sakārtošana 

NAI rekonstrukcija  
 

1 
 

51 150 

2 
U5. Dzeramā 
ūdens kvalitātes 
uzlabošana 

Papildus filtrējošās 

kolonnas uzstādīšana 
ūdens sagatavošanas 

iekārtai, 3 m3/h 

 

 
1 

 

 
2 500 

3 K3. Kanalizācijas 
sistēmas 
sakārtošana 

KSS – 1 rekonstrukcija 
 

1 
 

4 200 

4 K4. Kanalizācijas 
sistēmas 
sakārtošana 

Avārijas stāvoklī esošā 
kanalizācijas tīklu posma 
rekonstrukcija 

 
75 

 
2 400 

5 K6. Notekūdeņu 

savākšanas tīkla 
paplašināšana 

Jaunu kanalizācijas tīklu 

izbūve (paštece) 
pakalpojuma pārklājuma 

palielināšanai 

 

1944 

 

84 372 

6 K7. Notekūdeņu 
savākšanas tīkla 
paplašināšana 

Jaunu kanalizācijas tīklu 
izbūve (spiedvads)  

 
1344 

 
47 360 

7 K2. Notekūdeņu 
savākšanas tīkla 
paplašināšana 

Jauna KSS-2 izbūve  
1 

 
4 400 

8 K8. Notekūdeņu 

savākšanas tīkla 
paplašināšana 

Jauna KSS-3 izbūve  

1 

 

4 000 

9 U1. Ūdens 

ņemšanas vietas 
sakārtošana 

Urbuma rekonstrukcija 

 

1 

 

3 070 

10 U2. Ūdens 
efektīva 

izmantošana 

Esošo ūdensvada tīklu 
rekonstrukcija 

 
3200 

 
125 000 

Kopā 328 452 
Būvuzraudzība  3191 

Autoruzraudzība  3191 

Tehniski ekonomiskais pamatojums un Tehniskais projekts 6 480 
Attiecināmās izmaksas kopā 341 314 
PVN (22%) 75 024,28 

Pavisam kopā 416 338,28 

 

2.  Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Finansētājs Summa (latos) Statuss 
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Finansētājs Summa (latos) Statuss 

Pašvaldības ieguldījums (kredīts) 52 709,31 Valsts kases kredīts 

ES ERAF  298 686,09 - 

kredīta līdzekļi  77 242,18 Valsts kase (PVN finansēšanai) 

Kopā 428 637,58  

 

3.  Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada pašvaldības ieguldījuma daļu LVL kura sastāv no 

LVL 52 709,31 projekta kopējo attiecināmo izmaksu segšanai (15% no kopējām attiecināmām 

izmaksām) un LVL 77 242,18 projekta neattiecināmo (PVN) izmaksu segšanai.   

4. Realizēt tehniski-ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem. 

6. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada pašvaldības iesniegtā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”  īstenošanai LVL 
129951,49 [viens simts divdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt piecdesmit viens lats 49 santīmi], no kuriem:  

6.1  LVL 52 709,31 [piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņi lati 31 santīmi] ir 
attiecināmām izmaksām;  

6.2. LVL 77 242,18 [septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi lati 18 santīmi]ir 

neattiecināmām izmaksām (projekta PVN segšanai). 

7.  Pašvaldības finansējumu LVL 129951,49 projektā nodrošināt ar pašvaldības ņemtu kredītu, 

iekļaujot  projekta realizācijai plānotā pašvaldības ieguldījuma LVL 129951,49 kredīta summu 
pašvaldības kredītsaistībās. 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
V.Krimans un J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: 
 

„Skaidrojums protokola balsojumam 

 

Aglonas pagasta padomei bija veiksmīga projektu realizācijas pieredze un mēs kā deputāti 

esam par pārdomātu projektu īstenošanu Aglonas novadā un novada attīstību. Taču, sakarā ar 
to, ka regulāri pieprasām domes amatpersonām sniegt detalizētu informāciju par realizējamo 

un plānoto projektu finanšu plūsmu, kredītu apjomiem, izmaksu plāniem, un saņemam 
atteikumus vai nepilnīgu vispārīga rakstura informāciju, mums ir pamatotas bažas, ka, 
realizējot plānotos un iesāktos projektus bez pienācīgas finanšu analīzes, ir apdraudēta 

novada iestāžu un struktūrvienību darbība, darbinieku darba vietu saglabāšana. Tāpēc 
informējam Aglonas novada domi par to, ka mēs esam spiesti balsot pret piedāvāto 

lēmumprojektu, ja par to nav saņemti finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāju atzinumi par to, ka projektu realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud 
Aglonas novada domes budžetu. 
 

Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, ir nepieciešams ļoti rūpīgi un objektīvi veikt 
projektu nepieciešamības un to ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanu, ko esam daudzkārt 

ierosinājuši domes un komiteju sēdēs, kā arī lūguši domes administrācijai un domes 
priekšsēdētājam.” 
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Tiek izsludināts sēdes pārtraukums . 

 
9.§ 

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 

 

9.2. Par auto transporta kustības regulējumu ēku Somersētas ielā 22, Aglonā   

        pieguļošajā teritorijā. 

     (Ziņo: I.Reščenko) 

 
       Saņemts A.Sadovskas iesniegums (26.01.2011., Nr.117) par ceļazīmes atjaunošanu pie 

Aglonas poliklīnikas ēkas. 
 
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Kluss, A.Beķis. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3 (A.Kluss, 

D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

     1. Uzdot Aglonas novada ceļu būvinženierim Aivaram Klusam izvērtēt iespēju   

          uzstādīt ceļa zīmi Somersētas ielā 22, Aglonā pieguļošajā teritorijā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.3. Par bīstamo koku izzāģēšanu Aglonas vidusskolas teritorijā. 

(Ziņo: I.Reščenko) 
 

       Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums (02.02.2011., Nr.162), kurā 

tiek lūgts atļaut nozāģēt divus apkārtnei un cilvēkiem bīstamus kokus skolas dienesta viesnīcas 
teritorijā, un vienu koku autostāvvietas tuvumā. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 

(V.Krimans, J.Rutka), NOLEMJ: 
 

                1. Atļaut izzāģēt divus bīstamus kokus Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas   

                   teritorijā un vienu bīstamu koku autostāvvietas tuvumā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

9.4. Par Aglonas vidusskolas ēku pārņemšanu pašvaldības pārvaldījumā. 

     (Ziņo: I.Reščenko) 

 
      Saņemts Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegums „Par ēkas pārņemšanu 
pašvaldības pārvaldījumā” (19.01.2011., Nr.86), kurā tiek lūgts ēku Daugavpils ielā 8 izņemt no 

skolas pases. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, I.Soldāne); atturas – 
1 (D.Vanags), NOLEMJ: 

 
1. Izsniegt izziņu Aglonas vidusskolai, kurā norādīt, ka pēc ēkas rekonstrukcijas  

adresē Daugavpils ielā 8, Aglona, atrodas Bērnu brīvā laika pavadīšanas  centrs, kas 

ir Aglonas novada domes struktūrvienība. 
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      9.5. Par V.Kolosovas iesniegumiem. 

                       (Ziņo: I.Reščenko) 

    
       Saņemti V.Kolosovas iesniegumi (27.01.2011., Nr.126 un Nr.127), kurā tiek lūgts apmaksāt 
braukšanas biļetes meitai A.Kolosovai maršrutā Jaunokra-Dagda, Dagda-Jaunokra par 2010.gada 

decembra mēnesi un 2011.gada janvāra mēnesi. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); 
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 

 
 1. Apmaksāt A.Kolosovai, p.k., braukšanas biļetes maršrutā   

     Jaunokra-Dagda, Dagda-Jaunokra par 2010.gada decembra mēnesi par summu   

     Ls 10,40 un par 2011.gada janvāra mēnesi par summu Ls 5,20. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

      9.6. Par asins donoru atbalstu 2011.gadā. 

                       (Ziņo: I.Reščenko) 
 

        Saņemta Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas vēstule, kurā tiek lūgts iedalīt naudas     
  līdzekļus 2011.g. asins donoru atbalstam. 
 

         Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 11 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags, I.Soldāne); 

pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
          1. Piešķirt Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai Ls 120,00 asins donoru   

              atbalstam  2011.gadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

     

 

   9.7.Par līguma grozījumiem ar SIA „Almera 7”. 

                    (Ziņo: I.Reščenko) 
 

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 3 (V.Krimans, J.Rutka, D.Vanags); atturas – 

1 (I.Soldāne), NOLEMJ: 
 
      1. Veikt sekojošus grozījumus 2010.gada  15.septembra līgumā Nr.3 ar SIA „Almera 7”,   

           reģ. Nr.41503043500, par nedzīvojamo telpu nomu: 

            1. Grozīt līguma 2.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„2.1. Par šī līguma 1.1. punktā uzrādītājām telpām NOMNIEKS maksā 

IZNOMĀTĀJAM nomas maksu: Ls 0,39 (0 lati un 39 santīmi) plus PVN par vienu 

nedzīvojamās telpas kv.m. mēnesī. 
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        2. NOMNIEKS norēķinās par komunālajiem, sakaru, elektroenerģijas patēriņu un citiem   

            pakalpojumiem saskaņā ar IZNOMĀTĀJA piestādītajiem rēķiniem 10 (desmit) dienu   

            laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

        3. Līguma darbības laikā neksutamā īpašuma nodokli un visus citus nodokļus un nodevas,   

            kas paredzētas vai tiks paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un kas attiecas   

            uz telpām, maksā NOMNIEKS. 

        4. Līguma 1.1. punktā minētās telpas tiek nodotas tirdzniecības pakalpojumu veikšanai.   

            Telpu izmantošanai citam mērķim nepieciešama IZNOMĀTĀJA rakstiska atļauja.   

            Izmantojot telpas citiem mēŗkiem ir veicami attiecīgi grozījumi līgumā. 

        5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu ja telpas tiek izmantotas citiem mēŗkiem kā tas   

            noteikts šo grozījumu 4. punktā, brīdinot NOMNIEKU 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

        9.8.Par maksas pakalpojumu. 

                   (Ziņo: I.Reščenko) 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča. 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3 (D.Vanags, 

J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 
 1.  Noteikt ar 01.03.2011. Aglonas novada govju īpašniekiem maksu Ls 0,51 (0,42 + 22%               

      PVN) par katru reģistrēto pārraudzības ganāmpulka govi kontroles dienā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.9. Par DnB Nord bankas piedāvājumu. 

                      (Ziņo: I.Reščenko) 
 
      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

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

1. Ņemot vērā to, ka bezskaidras naudas līdzekļu apgrozījums ar Aglonas novada   

    pašvaldību apkalpojošiem klientiem, kuriem konti atvērti DnB NORD BANKĀ,   

    laika periodā no 19.02.2010. līdz 04.02.2011. ir 1,4% apmērā no kopējā   

    apgrozījuma apjoma, un pašvaldības darbinieku skaits, kuriem uz 11.02.2011.   

    konti atvērti DnB NORD BANKĀ, ir 1,1% no kopējā darbinieku skaita,   

    sadarbības piedāvājumu uzskatīt par nelietderīgu un atteikt. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

9.10. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas   

          iesniegumu. 

                                                         (Ziņo: I.Reščenko) 
 

     Saņemti Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumi 
(07.02.2011., Nr.221 un 23.02.2011., Nr.294) par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā. 
 



Aglonas novada domes 24.02.2011. sēdes protokols Nr.5                                                    - 31 - 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, I.Soldāne); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 

1 (D.Vanags), NOLEMJ: 
 

      1. Atbalstīt Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra piedalīšanos Jaunatnes  

          politikas valsts programmas 2011.gadam 1.4. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru 

          darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu 

          pieejamību” atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības  

          nodrošināšanai pašvaldībā” ar projekta iesniegumu „Atbalsts Aglonas bērnu brīvā 

          laika pavadīšanas centra darbības nodrošināšanai”. Projekta kopējās izmaksas  

         1550.00 LVL. Projekta finansējums 100% valsts budžeta līdzekļi. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

9.11.Aglonas novada domes komiteju darba optimizācija, veicot komiteju apvienošanu. 

                                                         (Ziņo: I.Reščenko) 
 

Atkārtoti tiek izskatīts deputātu J.Rutka, V.Krimana, D.Vanaga, I.Soldānes 15.09.2009.g  

iesniegtais lēmumprojekts: 
1. Reorganizēt novada domes komiteju sastāvu, izveidojot 4 komiteju vietā 2: 

 Finanšu un Tautsaimniecības komiteja, astoņu deputātu sastāvā;  

 Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja, piecu deputātu sastāvā. 

2. Apstiprināt FTK komitejas nolikumu. 

3. Apstiprināt IKS komitejas nolikumu. 

4. Apstiprināt FTK sekojošā sastāvā: 

 Andris Badūns  

 Aivars Kluss 

 Igors Reščenko 

 Andris Girss 

 Anita Bartuša 

 Ingūna Barkeviča 

 Vadims Krimans 

 Jānis Rutka 

5. Apstiprināt IKS sekojošā sastāvā: 

2. Antons Beķis  

3. Andris Ruduks 

4. Zoja Agafonova 

5. Didzis Vanags 

6. Iveta Soldāne 

6. Veikt attiecīgās izmaiņas Aglonas novada domes nolikumā. 
 

Aglonas novada dome NOLEMJ: 
.... 
 

Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Barkeviča, D.Vanags, A.Badūns, V.Krimans. 
 

V.Krimana priekšlikums ir novada domes juristam V.Grigulim sagatavot iespējamo optimizāciju 
līdz divām komitejām līdz kārtējai novada domes sēdei, saskaņojot to visu normatīvo aktu 

ietvarā, ja likums „Par pašvaldībām” to atļauj. 
 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kāpēc ir paņemts mūsu 2009.gada lēmumprojekts? Sēdē mēs 

teicām, ka par pamatu var ņemt mūsu lēmumprojektu, kuru var izvērtēt. Kāds ir Jūsu 
lēmumprojekts?” 
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka, V.Krimans); pret – 2 
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(A.Badūns, A.Kluss); atturas – nav, NOLEMJ: 
 

            1. Aglonas novada domes juristam V.Grigulim līdz 2011.gada 15.martam sagatavot   

                priekšlikumu par divu komiteju izveidošanu un izstrādāt komiteju nolikumus. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

           9.12. Par  SIA „Jauna Rondo” iesniegumu.  

                        (Ziņo: A.Beķis) 
 

      Saņemts SIA „Jauna Rondo” iesniegums (09.02.2011., Nr.227) par autoveikala statusu 
automašīnai Mercedes-Benz 609 valsts numurs FZ-3349. 
  

Debatēs piedalās: V.Krimans. 
 

Pamatojoties uz 12.05.2010. MK noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, LR likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu,  
 

      Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 3 (D.Vanags, 

J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ: 
 

1. Atļaut SIA „Jauna Rondo” reģ. Nr.4240200709 tirdzniecību no pārvietojamā 

mazumtirdzniecības punkta Mercedes-Benz 609 valsts numurs FZ 3349 Kastuļinas 

pagasta teritorijā pēc sekojoša grafika: 

Pirmdiena un ceturtdiena:  

Dunski  - plkst.10.00; 

Deņeva – plkst.10.20; 

Vortniki – plkst.10.40; 

Siliški – plkst.11.00; 

Kastuļina – plkst.11.25; 

Novoselki – plkst.11.45. 

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

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

     dienas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
           9.13. Par Aglonas novada ezeru apsaimniekošanas projektu izstrādi.  

                                                     (Ziņo: A.Beķis) 
 

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, J.Rutka. 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
         

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –  

(D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:           

 

            1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā „Valsts   

                atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” ar projektu Aglonas   

                novada Ģeranimovas – Ilzas, Jezinkas, L.Kustara un Užuna ezeru   

                zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi. 
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            2. Projekta kopējās izmaksas Ls 2908,80, tai skaitā: Ls 2384,26 Zivju fonda   

                finansējums, Ls 524,54 pašvaldības finansējums (PVN apmaksa). 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

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

                    Aglonā un Somersētas ielā 10, Aglonā.  

                                                     (Ziņo: A.Beķis) 
 

Sagatavotais lēmumprojekts:  
 

 Izskatījusi Ingeborgas Zēveles, (reģistrēts 17.11.2010., ar Nr. 3253) iesniegumu par ziņu 
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu viņai piederošajos īpašumos Edgaram Voitkevičam, Jānim 
Madelānam, Sergejam Novikovam, Ingai Novikovai, Vladimiram Novikovam, Anitai Novikovai, 
Maksimam Novikovam, Nikam Danielam Novikovam pēc adreses  Somersētas iela 10, Aglonā, Aglonas 
novadā, un Valentīnai Zdanovskai, Staņislavam Mavļanovam, Larisai Mavļanovai, Valentīnam 
Mavļanovam, Vadimam Ivanovam pēc adreses Somersētas ielā 8, Aglonā, Aglonas novadā 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 NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

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

1.1.1. Edgaram Voitkevičam; 
1.1.2. Jānim Madelānam; 
1.1.3. Sergejam Novikovam; 
1.1.4. Ingai Novikovai; 
1.1.5. Anitai Novikovai; 
1.1.6. Vladimiram Novikovam; 
1.1.7. Maksimam Novikovam; 
1.1.8. Nikam Danielam Novikovam; 

1.2. pēc adrese Somersētas ielā 8, Aglonā, Aglonas novadā: 
1.2.1. Valentīnai Zdanovskai; 
1.2.2. Staņislavam Mavļanovam; 
1.2.3. Larisai Mavļanovai; 
1.2.4. Valentīnam Mavļanovam; 
1.2.5. Vadimam Ivanovam 

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

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.    /Lēmuma 
izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2 lpp./ 

 

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, A.Beķis, J.Rutka, A.Bartuša, D.Vanags, A.Kluss, 

A.Badūns, I.Soldāne. 
 
V.Krimana priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt. 

 

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nevienam rakstiski nebija piedāvāta platība.” 

 

Deputāts V.Krimans atstāj sēžu zāli plkst.18:30. 

 

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu. 
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        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 10 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne); pret – nav; 

atturas –  nav, NOLEMJ:           

 

     1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām   

         Somersētas ielā 8, Aglonā un Somersētas ielā 10, Aglonā.  

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

                       9.16. Par iepirkuma rezultātiem.  

                               (Ziņo: I.Barkeviča) 
 

        Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 
A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, D.Vanags, I.Soldāne); pret – nav; atturas 

–  1 (J.Rutka), NOLEMJ:           

  

        1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus   

            pašvaldības pasūtījumam „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam   

            „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas   

            paplašināšana” identifikācijas Nr.AND/2011/2/ERAF, par būvdarbu veicēju izvēlas:   

            SIA „RIO”, reģ. Nr.41503000893, juridiskā adrese – Balvu liela 1b, Daugavpils, LV-  

            5403, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām   

            un ir iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

       2. Slēgt līgumu ar SIA „RIO”, reģ. Nr.41503000893, juridiskā adrese – Balvu liela 1b,   

           Daugavpils, LV- 5403, pasūtījuma „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam   

           projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas   

           paplašināšana” identifikācijas Nr.AND/2011/2/ERAF, realizēšanai par piedāvājuma   

           cenu LVL 85223,77 (bez PVN 22%). 

       3. Veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas   

            uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā.” 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

               

 

   9.17. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu.  

                                     (Ziņo: I.Reščenko) 

 
Pamatojoties uz 16.02.2011. degvielas patēriņa normu noteikšanas aktu Nr.2, 

     
    Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas –  3 (J.Rutka, D.Vanags, 

I.Soldāne), NOLEMJ:           
 

        1. Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnai Volvo S40 20E valsts numurs   

            DV584 – ziemas norma-gāze 12 l/100 km, automašīnai Volvo S40 20E valsts numurs   

            DV584 – ziemas norma-benzīns 11 l/100 km. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 

SĒDE SLĒGTA: plkst.18:40. 
 

SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētājs:                   _____________________ I.REŠČENKO 
 

SĒDI PROTOKOLĒJA:                          ______________________ I.RUTKA 
 

Protokols parakstīts ________________________ 
                                               (datums) 

 
 

 


