LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersēt as iela 34, Aglona, A glonas nov., LV-5304 T ālr./fakss +371 65324573 ww w.aglona.lv

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 28.aprīlī

Nr.8

Sēde sasaukta plkst.9:00
Sēdi atklāj plkst.9:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 12 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Aivars Kluss,
Andris Badūns (līdz plkst.15:00), Ainārs Streļčs,
Anita Anna Bartuša, Jānis Rutka, Vadims Krimans,
Mārīte Mežiniece (no plkst.9:30), Ingūna Barkeviča,
Didzis Vanags (no plkst.9:00 līdz 11:10 un no
plkst.15:10 līdz 17:20), Andris Ruduks (līdz plkst.12:25).
Sēdē nepiedalās - 1 novada domes deputāts: Iveta Soldāne (darba dēļ).
Uzaicinātās personas – Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina, Grāveru pagasta
pārvaldes vadītāja A.Buiniča, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs
P.Bekišs, Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists
V.Grigulis, Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ā.Perševica, UAC vadītāja
I.Gražule, sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine, Sociālā dienesta vadītāja
V.Pašķeviča, darba aizsardzības speciālists G.Lukaševičs, SIA „Cirīšu
HES” valdes loceklis N.Aizkalns.
Sēdē piedalās – V.Gribuška, iedzīvotāja A.Piļščikova.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Aglonas novada domes 2010.gada pārskatu.
3. Par Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” .
4. Par līgumiem:
4.1. Ar SIA “Raēļza”.
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4.2. Par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā.
5. Par iepirkuma rezultātiem:
5.1. Par iepirkumu “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā”.
5.2. Par iepirkumu „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”.
5.3. Par iepirkumu “Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”.
6. Par sociāliem pabalstiem.
7. Par zemes jautājumiem.
8. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
9. Par projektiem.
9.1. Par projektu “Informa t īvā s infrastr ukt ūras izveide Aglonas novadā.”
9.2. Par Par projektu.„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana
efektīvai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā.
11. Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-0415_ID-04.
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par SIA “Cirīšu HES” paziľojumu.
12.2. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.
12.3. Par SIA “Auto Īle un Herbst”.
12.4. Par V.Dimpera iesniegumiem.
12.5. Par M.Kivriľa iesniegumu.
12.6. Par biedrības „Sapľu maģija” dibinātāju iesniegumu.
12.7. Par Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu.
12.8. P ar SIA „Aglonas maize” iesniegumu.
12.9. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK Michel D”.
12.10. Par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
12.11. Par lēmuma izpildi.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumu (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par V.Krimana iesniegumu (27.04.2011., Nr.632) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
Par instrukcijas darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus apstiprināšanu
(pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par 17.06.2010. sēdes protokola Nr.15, §14, p.14.4. „Par Aglonas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” lēmuma precizēšanu (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par pabalstu piešķiršanu Lielā Tēvijas kara veterāniem (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Par Č.Poplavska iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par M.Vaščenko iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par A.Livdāna iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par K.Belodedova iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
Par SIA „Preime” valdes locekļa A.Šķēpa iesniegumu (27.04.2011., Nr.631) (pie 7.p. Par
zemes jautājumiem).
Darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča atskaite (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
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Deputāts V.Krimans lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
Par V.Gribuškas iesniegumu (30.03.2011., Nr.465) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
Par iedzīvotāju iesniegumu (11.04.2011., Nr.524) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
Par A.Sadovskas iesniegumu (26.01.2011, Nr.117) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
Novada domes jurista V.Griguļa informācija par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu
atsavināšanu (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles izmantošanas
izcenojumiem (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (02.02.2011., Nr.169) (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
Novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa informācija par ezeru apsaimniekošanas
projektu un par zvejas tiesību nomas noteikumiem (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas profesionālās izglītības kompetences centra izveidei (pie
12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
V.Krimans jautā par 12.11.apakšpunktu – par kādu lēmumu izpildi tiks runāts un vai ir jurista
atzinums par šo jautājumu?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Novada domes priekšsēdētājs negrib precizēt, kā lēmumprojekta
autors, 12.11.apakšpunktu.”
Sēžu zāli atstāj I.Barkeviča.
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, V.Krimans, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (A.Ruduks),
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieľemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Aglonas novada domes 2010.gada pārskatu.
3. Par Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” .
4. Par līgumiem:
4.1. Ar SIA “Raēļza”.
4.2. Par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā.
5. Par iepirkuma rezultātiem:
5.1. Par iepirkumu “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā”.
5.2. Par iepirkumu „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”.
5.3. Par iepirkumu “Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”.
6. Par sociāliem pabalstiem.
7. Par zemes jautājumiem.
8. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
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9. Par projektiem.
9.1. Par projektu “Informa t īvā s infrastr ukt ūras izveide Aglonas novadā.”
9.2. Par Par projektu.„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana
efektīvai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus
kārtībā.
11. Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-0415_ID-04.
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par SIA “Cirīšu HES” paziľojumu.
12.2. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.
12.3. Par SIA “Auto Īle un Herbst”.
12.4. Par V.Dimpera iesniegumiem.
12.5. Par M.Kivriľa iesniegumu.
12.6. Par biedrības „Sapľu maģija” dibinātāju iesniegumu.
12.7. Par Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu.
12.8. P ar SIA „Aglonas maize” iesniegumu.
12.9. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK Michel D”.
12.10. Par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
12.11. Par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēžu zālē atgriežas I.Barkeviča.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Uzskatu, ka jautājumi nav atbilstoši
sagatavoti.”
Deputāti balso iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par - 9 (I.Reščenko, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 2
(A.Badūns, A.Beķis), NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumu (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
2. Par V.Krimana iesniegumu (27.04.2011., Nr.632) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
3. Par instrukcijas darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus apstiprināšanu
(pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
4. Par 17.06.2010. sēdes protokola Nr.15, §14, p.14.4. „Par Aglonas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” lēmuma precizēšanu (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
5. Par pabalstu piešķiršanu Lielā Tēvijas kara veterāniem (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
6. Par Č.Poplavska iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
7. Par M.Vaščenko iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
8. Par A.Livdāna iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
9. Par K.Belodedova iesniegumu (pie 8.p. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem).
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10. Par SIA „Preime” valdes locekļa A.Šķēpa iesniegumu (27.04.2011., Nr.631) (pie 7.p. Par
zemes jautājumiem).
11. Darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča atskaite (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
12. Par V.Gribuškas iesniegumu (30.03.2011., Nr.465) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
13. Par iedzīvotāju iesniegumu (11.04.2011., Nr.524) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
14. Par A.Sadovskas iesniegumu (26.01.2011, Nr.117) (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
15. Novada domes jurista V.Griguļa informācija par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu
atsavināšanu (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
16. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles izmantošanas
izcenojumiem (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
17. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (02.02.2011., Nr.169) (pie 12.p. Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija).
18. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa informācija par ezeru apsaimniekošanas
projektu un par zvejas tiesību nomas noteikumiem (pie 12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi
un informācija).
19. Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas profesionālās izglītības kompetences centra izveidei (pie
12.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
A.Badūns lūdz ieprotokolēt savu viedokli: „Balsojumā „atturējos” tāpēc, ka papildus jautājumi
lielākā daļa nav iesniegti ar lēmumprojektiem un nav iesniegti rakstiski.”
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Aglonas novada domes 2010.gada pārskatu.
3. Par Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” .
4. Par līgumiem:
4.1. Ar SIA “Raēļza”.
4.2. Par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā.
5. Par ie pirkuma re zultātie m:
5.1. Par ie pirkumu “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas
novadā”.
5.2. Par iepirkumu „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”.
5.3. Par iepirkumu “Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”.
6. Par sociāliem pabalstiem.
7. Par zemes jautājumie m.
8. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
9. Par projektiem.
9.1. Par proje ktu “Informatīvās infras trukt ūras izve ide Aglonas novadā.”
9.2. Par Par projektu.„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes
labiekārtošana efektīvai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.
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10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
11. Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 201004-15_ID-04.
12. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par SIA “Cirīšu HES” paziņojumu.
12.2. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.
12.3. Par SIA “Auto Īle un Herbst”.
12.4. Par V.Dimpera iesniegumiem.
12.5. Par M.Kivriņa iesniegumu.
12.6. Par biedrības „Sapņu maģija” dibinātāju iesniegumu.
12.7. Par Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu.
12.8. P ar SIA „Aglonas maize” iesniegumu.
12.9. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK Michel D”.
12.10. Par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem.
12.11. Par lēmuma izpildi.
12.12. Par SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumu.
12.13. Par V.Krimana iesniegumu (27.04.2011., Nr.632).
12.14. Par instrukcijas darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus
apstiprināšanu.
12.15. Par 17.06.2010. sēdes protokola Nr.15, §14, p.14.4. „Par Aglonas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” lēmuma precizēšanu.
12.16. Par pabalstu piešķiršanu Lielā Tēvijas kara veterāniem.
12.17. Darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča atskaite.
12.18. Par V.Gribuškas iesniegumu (30.03.2011., Nr.465).
12.19. Par iedzīvotāju iesniegumu (11.04.2011., Nr.524).
12.20. Par A.Sadovskas iesniegumu (26.01.2011, Nr.117).
12.21. Novada domes jurista V.Griguļa informācija par SIA „Preiļu slimnīca”
kapitāldaļu atsavināšanu.
12.22. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles
izmantošanas izcenojumie m.
12.23. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (02.02.2011., Nr.169).
12.24. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa informācija par ezeru
apsaimniekošanas projektu un par zvejas tiesību nomas noteikumiem.
12.25. Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas profesionālās izglītības kompetences centra
izveidei.
1.§
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziľo: I.Reščenko)
Uz sēdi ierodas deputāte M.Mežiniece plkst.9:30.
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, V.Krimans.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaľā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); 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 30.03.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Balsoju „pret”, jo man principā jau
apnika pusgada laikā dzirdēt vienu un to pašu, kā mēs labi realizējam lielus projektus, bet sīkus
jautājumus priekšsēdētājs negrib risināt, speciāli nerisina, vai arī tāpēc, ka nevar saprast, un es
uzskatu, ka viľš nav savā vietā.”
Sēžu zāli atstāj V.Krimans.
Sakarā ar to, ka uz sēdi ir ieradies SIA „Cirīšu HES” valdes loceklis N.Aizkalns , sēdes
vadītājs I.Reščenko lūdz izskatīt 12.1.jautājumu.
12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.1. Par SIA “Cirīšu HES” paziņojumu.
(Ziľo: I.Reščenko)
Saľemts SIA „Cirīšu HES” valdes locekļa N.Aizkalna paziľojums (07.04.2011., Nr.516) par
kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.
Sēžu zāli atstāj M.Mežiniece.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, I.Barkeviča, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Cirīšu HES” 2010.gada pārskatu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 4 (D.Vanags, J.Rutka, I.Barkeviča,
A.Bartuša), NOLEMJ:
2. SIA „Cirīšu HES” peļņu atstāt nesadalītu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēžu zālē atgriežas M.Mežiniece.
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2.§
Par Aglonas novada domes 2010.gada pārskatu.
(Ziľo: V.Lielcepure)
Sēžu zālē atgriežas V.Krimans.
Debatēs piedalās: A.Ruduks, I.Reščenko.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas
pārskatu.
2. Apstiprināt Aglonas
3. Apstiprināt Aglonas
4. Apstiprināt Aglonas
2010.gada pārskatu.
5. Apstiprināt Aglonas

novada domes priekšsēdētāja vadības ziņojumu par 2010.gada
novada domes administrācijas 2010.gada pārskatu.
novada pašvaldības iestādes SAC „Aglona” 2010.gada pārskatu.
novada pašvaldības iestādes Aglonas internātvidusskolas
novada domes 2010.gada konsolidēto pārskatu.

I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
3.§
Par Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Aglonas novada
pašvaldības 2009. gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
(Ziľo: V.Grigulis)
V.Grigulis skaidro, ka ir jāvienojas par locekļu skaitu Finanšu komitejā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā.
Deputāta A.Badūna priekšlikums ir Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja 6 locekļu sastāvā.
Deputātes I.Barkevičas priekšlikums ir Finanšu komiteja 8 locekļu sastāvā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.
Deputāta J.Rutka priekšlikums ir Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.
Depuāti balso par A.Badūna priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
M.Mežiniece, D.Vanags, J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso par I.Barkevičas priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 7 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 5 (I.Reščenko,
A.Beķis, A.Badūns, A.Streļčs, A.Kluss), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Finanšu komiteju 8 (astoņu) locekļu sastāvā un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Deputāti izskata un veic labojumus saistošajos noteikumos Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada
pašvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada pašvaldības
nolikums””.
Debatēs piedalās: D.Vanags, V.Krimans, J.Rutka, I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Streļčs, A.Badūns.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Ko mēs šodien darām? Mēs gribam izmainīt Aglonas novada
pašvaldības nolikumu kā saistošos noteikumus. Nolikums komitejām nav piedāvāts. Pastāstiet,
lūdzu, kāda Jūsu izpratnē ir juridiska kārtība, mēs šodien balsojam un gaidām saskaľošanu ar
ministriju. Vai Jūs esat pārliecināti, ka Vides un reģionālajā attīstības ministrijā vajag saskaľot? Ko
Jūs no ministrijas gaidāt?”
V.Grigulis skaidro kārtību, kā saistošie noteikumi stājas spēkā.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs veicām grozījumus Aglonas novada pašvaldības nolikumā ne
pirmo reizi, mēs to kārtību iepriekš ievērojām?”
V.Grigulis atbild, ka kārtība tika ievērota arī iepriekš.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai mūsu eksistējošais nolikums atbilst normatīvajiem aktiem?”
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka); atturas – 1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””. (Pielikumā)
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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4.§
Par līgumiem.
4.1. Ar SIA “RAĒĻZA”.
(Ziľo: V.Grigulis)
Saľemts SIA „RAĒĻZA” iesniegums (04.04.2011., Nr.495), kurā tiek lūgts veikt līguma
grozījumus, mainot telpu platību no 49,6 m2 uz 18,0 m2 (tirdzniecības zāle), palīgtelpas 26,3 m2 .
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Maļuhina, A.Badūns.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt 01.04.2011. līgumu Nr.128 ar SIA „RAĒĻZA”, reģ. Nr.41503031573, par
nedzīvojamo telpu nomu, mainot platību, apmaksas apmēru un norādot telpu
numerāciju.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
4.2. Par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā.
(Ziľo: I.Maļuhina)
Saľemts Emeritas Aniskevičas, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 20057012175, iesniegums
ar lūgumu iznomāt telpas Daugavpils ielā 11, Šķeltova, Aglonas novads tirdzniecības veikšanai uz 5
gadiem.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „ SIA „Ekocentrs” ir SIA „Almera 7””.
Sēžu zāli atstāj I.Barkeviča.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Aglonas novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumu” 2.3. punktu,
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.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu no 02.05.2011. ar Emeritu Aniskeviču, nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods 20057012175, par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Aglonas
novadā uz 5 (pieciem) gadiem.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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Sēžu zālē atgriežas I.Barkeviča.

5.§
Par ie pirkuma re zultātie m.
(Ziľo: I.Barkeviča)
5.1. Par iepirkumu “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā”.
Sēžu zāli atstāj A.Beķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Alternatīvo sociālo pakalpojumu
nodrošināšana Aglonas novadā”, identifikācijas Nr. AND/2011/7/ESF, realizētāju
iepirkuma komisija izvēlas SIA “Vide Plus”, reģ.Nr. 40103144748, juridiskā adrese –
Slāvu iela 13-49, Rīga LV 1073, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Vide Plus”, reģ.Nr. 40103144748, juridiskā adrese – Slāvu iela 1349, Rīga LV 1073 , pasūtījuma “ Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas
novadā”, identifikācijas Nr. AND/2011/7/ESF, realizēšanai
I lote - “Datoraprīkojuma noma” par piedāvājuma cenu Ls 3303,48 (bez PVN 22 %),
kopējā līguma summa Ls 4030,20 .
III lote - “ Sadzīves tehnikas iegāde ” par piedāvājuma cenu Ls 154,91 (bez PVN 22 %),
kopējā līguma summa Ls 188,99 .
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
5.2. Par iepirkumu „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas
novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšnai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Tehnisko projektu izstrāde un
autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”,
identifikācijas Nr. AND/2011/5/ELFLA, realizētāju iepirkuma komisija izvēlas SIA “SKA
projekts”, reģ.Nr. 45403018537, juridiskā adrese – Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV
5202, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir
iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA “SKA projekts”, reģ.Nr. 45403018537, juridiskā adrese – Pils rajons
215-31, Jēkabpils, LV 5202, pasūtījuma „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības
veikšana Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā ”, identifikācijas Nr.
AND/2011/5/ELFLA, realizēšanai
I lote - “ Būvprojekta ”Šķeltovas ciema ielu, gājēju ietves un apgaismojuma
rekonstrukcija Šķeltovas ciemā, Šķeltovas pagastā Aglonas novadā” izstrāde un
autoruzraudzība” par piedāvājuma cenu Ls 2370,25 (bez PVN 22 %), kopējā
līguma summa Ls 2891,70.
II lote - “ Būvprojekta „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija Priežmalas ciemā,
Kastuļinas pagastā Aglonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība ” par
piedāvājuma cenu Ls 1737,60 (bez PVN 22 %), kopējā līguma summa Ls
2119,87
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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5.3. Par iepirkumu “Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans,
D.Vanags, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, ka par pašvaldības pasūtījuma „Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas
aprūpe pilnveidošana”, identifikācijas Nr. AND/2011/8/ESF, realizētāju iepirkuma
komisija izvēlas SIA “Pēteris Ratkevičs”, reģ.Nr.51503054991, juridiskā adrese –
Lielbērzi, Teneismuiža, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, sakarā ar to, ka tas ir
pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar
zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA “Pēteris Ratkevičs”, reģ.Nr.51503054991, juridiskā adrese –
Lielbērzi, Teneismuiža, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, pasūtījuma „Alternatīvā
sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”, identifikācijas Nr. AND/2011/8/ESF,
realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 12000 (bez PVN 22 %), kopējā līguma summa Ls
12000.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēžu zālē atgriežas A.Beķis.
Deputāti balso par sēdes pārtraukumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1
(V.Krimans); atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izsludināt sēdes pārtraukumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēžu zāli atstāj D.Vanags plkst.11:10.
6.§
Par sociāliem pabalstiem.
(Ziľo: Ā.Perševica)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans); pret – nav;
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 1064,80.
(Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.10. Par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
(Ziľo: Ā.Perševica)
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Sagatavotais lēmumprojekts:
1. Piešķirt vienreizēju pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem Aglonas novadā:
1.Vasīlijs Timofejevs, p.k.
Ls 10.00
2. Vitālijs Bicāns, p.k.
Ls 10.00
3. Aivars Pizāns, p.k.
Ls 10.00
4. Georgijs Fjodorovs, p.k.
Ls 10.00
5. Viktors Bižāns, p.k.
Ls 10.00
6. Vilhelms Bartkevičs, p.k.
Ls 10.00
7. Andris Vaivods, p.k.
Ls 10.00
8. Ēvalds Grebežs, p.k.
Ls 10.00
2. Līdzekļus paredzēt no rezerves fonda.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, M.Mežiniece, V.Lielcepure.
V.Krimana priekšlikums ir piešķirt katram Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
Ls 25,00.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem Aglonas novadā:
1.Vasīlijs Timofejevs, p.k.
Ls 25.00
2. Vitālijs Bicāns, p.k.
Ls 25.00
3. Aivars Pizāns, p.k.
Ls 25.00
4. Georgijs Fjodorovs, p.k.
Ls 25.00
5. Viktors Bižāns, p.k.
Ls 25.00
6. Vilhelms Bartkevičs, p.k.
Ls 25.00
7. Andris Vaivods, p.k.
Ls 25.00
8. Ēvalds Grebežs, p.k.
Ls 25.00
2. Līdzekļus paredzēt no rezerves fonda.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.§
Par zemes jautājumie m.
(Ziľo: A.Streļčs)
Sēžu zāli atstāj I.Barkeviča.
7.1. Par J.Ruskuļa iesniegumu.
Saņemts J.Ruskuļa iesniegums (11.04.2011., 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 1.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,
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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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Jāzepam Ruskulim, personas kods, uz zemes
vienību Aglonas pagastā 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0188.
2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Jāzepu Ruskuli, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta: Aglonas nov., uz zemes vienību
Aglonas pagastā 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0188 uz 10gadiem.
3. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0188, piekrīt
pašvaldībai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.2. Par L.Bogdanovas iesniegumu.
Saņemts L.Bogdanovas iesniegums (23.03.2011., Nr.5) par atteikšanos no iznomājamās
pašvaldības zemes Kastuļinas pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Lauzt Kastuļinas pagasta padomes noslēgto zemes pirmtiesību nomas līgumu ar Aleksandru
Bogdanovu, personas kods, uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 7,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 007 0063 un 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007
0193 Kastuļinas pagastā, sakarā ar to, ka nomnieks miris 05.10.2009. (māte – Lukerija
Bogdanova, turpmāk zemi izmantot nevēlas).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.3. Par V.Boluža iesniegumu.
Saņemts V.Boluža iesniegums (22.02.2011., Nr.3-14/8) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0059 uz 8,1 ha.
2. Piešķirt nomas tiesības Viktoram Bolužam, personas kods, deklarētā adrese:
Aglonas nov. uz pašvaldības zemes vienību 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6058 006 0059 un uz zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006
0381 Aglonas novada Grāveru pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no
zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Aglonas novada domes 28.04.2011. sēdes protokols Nr.8

- 14 -

7.4. Par J.Rozentāla iesniegumu.
Saņemts N. Blumenfeld pilnvarotās parsonaszvērinātā advokāta J.Rozentāla iesniegums
(28.03.2011., Nr.455) par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībai
Aglonas pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7642 008 0086 piešķirt īpašuma nosaukumu:
„Bļušķi”.
2. Piešķirt adresi: „Bļušķi”, Lielie Dzerkaļi, Aglonas pag., Aglonas nov., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 008 0086 un uz tās esošām būvēm.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.5. Par J.Kriviņa iesniegumu.
Saņemts J.Kriviņa iesniegums (04.04.2011., Nr.484) par pašvaldības zemes nomas tiesību
pagarināšanu Šķeltovas pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0140 no1,4 ha uz 1,7 ha.
2. Sakarā ar to, ka 01.04.2011. beidzies darbības termiľš Šķeltovas pagasta padomes
25.03.2009. noslēgtajam zemes nomas pirmtiesību līgumam, atkārtoti piešķirt zemes nomas
pirmtiesības Jānim Kriviņam, personas kods, deklarētā adrese: Aglonas nov., uz
pašvaldības zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0140 Aglonas
novada Šķeltovas pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 0,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.6. Par P.Daukšta iesniegumu.
Saņemts I.Kokinas pilnvarotās personas J.Delvera iesniegums (05.04.2011., Nr.500) par
nekustamā īpašuma”Spuriņi” lietošanas mērķa maiņu Aglonas pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Spuriľi” 2,93 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0219
Aglonas pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

Aglonas novada domes 28.04.2011. sēdes protokols Nr.8

- 15 -

7.7. Par E.Luņa iesniegumu.
Saņemts E.Luņa iesniegums (30.03.2011., Nr.466) par zemes mantošanas tiesībām Grāveru
pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai Eduarda Luņa, personas kods, deklarētā adrese, iesniegumu par
iespējamām mantošanas tiesībām uz Sakovas dzirnavu ēkām un zemi Aglonas novada
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.8. Par V.Novikas iesniegumu.
Saņemts V.Novikas iesniegums (18.04.2011., Nr.571) par nosaukuma maiņu nekustamajam
īpašumam Grāveru pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.6058 002 0012 Grāveru pagastā no „Saulkrasti” uz „Rāmuļi”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.9. Par Ļ.Jakovļevas iesniegumu.
Saņemts Ļ.Jakovļevas iesniegums (08.04.2011., Nr.519) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.14., pamatojoties uz likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1. daļas 3. punktu, 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības
Ļ.Jakovļevai un N.Kirillovai uz apbūvēto zemes vienību Kastuļinas pag. Aleksandrovkā ar kadastra
apzīmējumu 6072 007 0050.
Ar šo lēmumu noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai un bijušajām zemes lietotājām piedāvāts
noslēgt zemes pirmtiesību nomas līgumu.
Uz zemes vienības atrodas Ļ.Jakovļevai un N.Kirillovai vienādās domājamās daļās piederoša
dzīvojamā māja ar palīgēkām.
Zemes vienība ir uzmērīta un tās kopplatība ir 0,9 ha.
Saskaľā ar spēkā esošo Kastuļinas pagasta teritoriālplānojumu 2007.-2019.gadam, minimālā
jaunizveidojamās zemes vienības platība ir 2,0 ha.
Pamatojoties uz 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktu, uz likuma
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likums” 25.panta 4.daļu
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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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Ļubu Jakovļevu, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta:, uz ½ domājamo daļu uz zemes vienību Kastuļinas pagastā 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 007 0050 uz 10 gadiem.
2. Noraidīt, Ļubas Jakovļevas, personas kods, prasību par atsevišķa zemes gabala piešķiršanu
40 kv.m. platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0055 kopīpašumā
esošās mājas daļas uzturēšanai.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.10. Par Aglonas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7642 004 0451 kadastra
informācijas precizēšanu.
Sakarā ar pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aglonas pag., Aglonas ciemā, kadastra Nr.7642 004
0451, noformēšanu zemesgrāmatā
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam Aglonas pag., Aglonas ciemā, kadastra
Nr.7642 004 0451, nekustamā īpašuma nosaukumu „Bāliņi”.
2. Zemes gabalam ar kadastra Nr.7642 004 0451, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība uz:
- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – platība 2,4 ha;
- kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods
0907) – platība 0,2 ha.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.11. Par Aglonas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7642 009 0054 kadastra
informācijas precizēšanu.
Sakarā ar pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Aglonas pag., Terehovas ciemā, kadastra Nr.7642
009 0054, noformēšanu zemesgrāmatā,
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam Aglonas pag., Terehovas ciemā, kadastra
Nr.7642 009 0054, nekustamā īpašuma nosaukumu „Terehovas ezers”.
2. Zemes gabalam ar kadastra Nr.7642 009 0054, atbilstoši Aglonas pagasta
teritoriālplānojumam 2006.-2015.gadam, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība uz:
1. derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.12. Par SIA TERED RAIL& LOGISTICS iesniegumu.
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Saņemts SIA TERED RAIL& LOGISTICS pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums (14.04.2011.
Nr.552) 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,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas
pagasta nekustamajam īpašumam „Muša”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072
001 0076 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0076, zemes gabalam ar
projektēto platību 2,2 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Muša”, jaunizveidotajam
zemes gabalam ar projektēto platību 2,0 ha piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu
„Rušeľi”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.13. Par A.Rajeckas iesniegumiem.
Saņemti A.Rajeckas iesniegumi (22.02.2011., Nr.433 un25.02.2011., Nr.303) par pašvaldības
zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas pagastā, atkārtoti izskatot,
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0189
Aglonas pagastā uz 3,5 ha.
2. Piešķirt nomas tiesības Ainai Rajeckai, personas kods, deklarētā adrese: uz pašvaldības zemes
vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0189 un uz daļu, t.i. uz 1,65 ha, no
pašvaldības zemes vienības „Aglonas meži”, kadastra apzīmējums 7642 005 0491, Aglonas pagastā.
3. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes kadastrālās
vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.14. Par P.Petunova iesniegumu.
Saņemts P.Petunova iesniegums (19.04.2011., Nr.4-13/24) par nekustamā īpašuma”Vižņi” sadali
Grāveru pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vižņi” sadalei Aglonas novada Grāveru pagastā, īpašnieks Pāvels
Petunovs, personas kods.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0153 piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Vecvižņi”.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.15. Par V.Boldyreva iesniegumu.
Saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa Vadima Boldyreva pilnvarotās personas J.Jonina iesniegums
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(04.04.2011. Nr.492) par pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
KONSTATĒTS:
Saskaľā ar pirkuma-pārdevuma līgumu, nekustamais īpašums „Saulieši” kadastra Nr.6072 006
0060 Kastuļinas pagasta Jaunokrā, sastāv no 1 zemes vienības 0,9 ha kopplatībā dzīvojamās mājas
un 3 palīgēkām.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601),
kas nav pretrunā ar Kastuļinas pagasta teritorijas plānojumu.
Uz nekustamo īpašumu „Saulieši” nav attiecināmi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
29.pantā paredzētie ierobežojumi.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, nekustamā īpašuma „Saulieši”, kadastra Nr.6072 006 0060, iegūšanai Krievijas
Federācijas pilsoľa Vadima Boldyreva Sergeja d., reģistrētā dzīves vieta:, īpašumā.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.16. Par nekustamo īpašumu „Annas”.
Saņemts Krievijas Federācijas pilsoņu Vadima Boldyreva, Kirilla Boldyreva, Sergey Granovskiy un
Nataliya Ratushnaya pilnvarotās personas S.Ščeglova iesniegums (29.03.2011. Nr.463) par
pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
KONSTATĒTS:
Saskaľā ar pirkuma-pārdevuma līgumu, nekustamais īpašums „Annas” kadastra Nr.6072 004 0051
Kastuļinas pagasta Mušā, sastāv no 1 zemes vienības 3,8 ha kopplatībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), kas nav
pretrunā ar Kastuļinas pagasta teritorijas plānojumu.
Uz nekustamo īpašumu „Annas” nav attiecināmi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.pantā
paredzētie ierobežojumi.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,

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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, nekustamā īpašuma „Annas”, kadastra Nr.6072 004 0051, 87/390 domājamo daļu
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoľa Vadima Boldyreva, reģistrētā dzīves vieta, īpašumā.
2. Piekrist, nekustamā īpašuma „Annas”, kadastra Nr.6072 004 0051, 54/390 domājamo daļu
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoľa Kirilla Boldyreva, reģistrētā dzīves vieta, īpašumā.
3. Piekrist, nekustamā īpašuma „Annas”, kadastra Nr.6072 004 0051, 27/390 domājamo daļu
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoľa Sergey Granovskiy, reģistrētā dzīves vieta:, īpašumā.
4. Piekrist, nekustamā īpašuma „Annas”, kadastra Nr.6072 004 0051, 27/390 domājamo daļu
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsonesNataliya Ratushnaya, reģistrētā dzīves vieta:, īpašumā.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.17. Par D.Tsapaeva iesniegumu.
Saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa Dmitry Tsapaeva pilnvarotās personas G.Stoļerova
iesniegums (14.04.2011. Nr.550) par pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
KONSTATĒTS:
Saskaľā ar pirkuma-pārdevuma līgumu, nekustamais īpašums „Zvejniekosta” kadastra Nr.6072 001
0044 Kastuļinas pagasta Mušā, sastāv no 1 zemes vienības 2,26 ha kopplatībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601),
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kas nav pretrunā ar Kastuļinas pagasta teritorijas plānojumu.
Uz nekustamo īpašumu „Zvejniekosta” nav attiecināmi likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 29.pantā paredzētie ierobežojumi.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantu,
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, nekustamā īpašuma „Zvejniekosta”, kadastra Nr.6072 001 0044, iegūšanai
Krievijas Federācijas pilsoľa Dmitry Tsapaev, reģistrētā dzīves vieta:, īpašumā.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.18. Par V.Vasiļjevas iesniegumu.
Saņemts V.Vasiļjevas iesniegums (19.04.2011., Nr.3-13/25) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas tiesības Valentīnai Vasiļjevai, personas kods, uz pašvaldības zemes gabalu
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0180 un uz zemes gabalu 15,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6058 006 0395 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.19. Par pašvaldībai piekrītošām zemēm (ceļi) Šķeltovas un Kastuļinas pagastā.
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.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6072 005 3300 „Liepājas
iela”.
1.1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai Kastuļinas pagasta
Priežmales ciemā ar kadastra apzīmējumu 6072 005 3300 uz 0,37 ha.
1.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. Apvienot vienā nekustamā īpašuma sastāvā ar kadastra Nr.6094 005 3451 Šķeltovas
pagasta Šķeltovas ciemā esošos pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 6094 005 3451 un 6094 005 3512.
2.1. Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6094 005 3451 „Skolas
iela”.
2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3512 platību 0,22 ha, ko aizľem
pašvaldības autoceļš „Skola – attīrīšanas iekārtas” un izveidot patstāvīgu īpašumu ar atsevišķu
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kadastra numuru.
3.1. Apstiprināt jaunizveidotās zemes vienības grafisko pielikumu.
3.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā ar
kadastra Nr. 6094 005 3450 „Skolas iela”.
4.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā ar
kadastra Nr. 6094 005 3578 „Pasta iela”.
5.1. Precizēt platību pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai Šķeltovas pagasta Šķeltovas
ciemā ar kadastra Nr. 6094 005 3578 uz 0,047 ha.
5.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
7.20. Par SIA „Preime” valdes locekļa A.Šķēpa iesniegumu (27.04.2011., Nr.631).
Saņemts SIA „Preime” valdes locekļa A.Šķēpa iesniegums (27.04.2011., Nr.631) par platības
precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 2
(A.Beķis, J.Rutka) NOLEMJ:
1. Sakarā ar kadastrālo uzmērīšanu, precizēt platību nekustamā īpašuma „Ciriša HES
ūdenskrātuve” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0076 no 185,8 ha uz
175,24 ha.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.§
Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.
(Ziľo: A.Bartuša)
Sēžu zālē atgriežas I.Barkeviča.
8.1. Par J.Podskočija iesniegumu.
Izskatot Jāzepa Podskočija, personas kods, dzīves vieta – (iesn. kancelejā reģistrēts
08.04.2011., Nr. 518) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Karašu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jāzepu Podskočiju, personas kods ,
dzīves vieta, par zivju nozveju Karašu ezerā ar 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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8.2. Par J.Podskočijas iesniegumu.
Izskatot Jeļenas Podskočijas, personas kods, dzīves vieta, (iesn. kancelejā reģistrēts 08.04.2011.,
Nr. 517) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Karašu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Jeļenu Podskočiju, personas kods,
dzīves vieta,par zivju nozveju Karašu ezerā
ar 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.3. Par A.Maļuhina iesniegumu.
Izskatot Aleksandra Maļuhina, personas kods, dzīves vieta (kancelejā reģistrēt 06.04.2011., Nr.
508) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Škeltovas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Aleksandru Maļuhinu, personas
kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Škeltovas ezerā ar 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.4. Par V.Vasiļjeva iesniegumu.
Izskatot Vitālija Vasiļjeva, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 06.04.2011., Nr.
509) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Aksenavas ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Vitāliju Vasiļjevu, personas kods,
dzīves vieta, par zivju nozveju Aksenavas ezerā ar 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.
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I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.5. Par SIA “Cirīšu HES” iesniegumu.
Izskatot SIA „Cirīšu HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes locekļa Normunda Aizkalna ,
juridiskā adrese – „Cirīšu HES ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads, iesniegumu
(lietvedībā reģistrēts 19.04.2011., Nr.580 ) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.
gadam zušu nozveju Cirīšu HES pievadkanālā un Cirīšu ūdenskrātuvē zivju nozvejai ar zivju tīklu
pamatojoties 2007. gada 02.maija MK noteikumiem nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeľos” un 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu komercdarbībai 2011. gadam ar SIA „Cirīšu
HES”, reģ.nr. 41503029437, valdes locekli Normundu Aizkalnu, juridiskā adrese –
„Cirīšu HES ēku komplekss”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas novads, par zušu
nozveju Cirīšu HES pievadkanālā ar zušu murdu, kura sētas garums līdz 30 m un
zivju nozveju Cirīšu ūdenskrātuvē ar zivju tīklu kopējo garumu 590 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.6. Par A.Alidzāna iesniegumu.
Izskatot Antona Alidzāna, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kanceleja reģistrēts
14.04.2011. Nr. 4-13/21) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam Jazinkas ezerā
zivju nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009.MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Antonu Alidzānu, 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.7. Par Č.Poplavska iesniegumu.
Izskatot Česlava Poplavska, personas kods, dzīves vieta , iesniegumu (kancelejā reģistrēts
21.04.2011., Nr.600) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirišu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu un vienu murdu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
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atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Česlavu Poplavski,
personas kods, dzīves vieta, par zivju
nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.8. Par M.Vaščenko iesniegumu.
Izskatot Miķela Vaščenko, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
21.04.2011., Nr. 599) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirišu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Miķeli Vaščenko,
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.9. Par A.Livdāna iesniegumu.
Izskatot Aivara Livdāna, personas kods, dzīves vieta, (kancelejā reģistrēts 21.04.2011., Nr. 598)
par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Užuľu ezerā zivju nozvejai
pašpatēriľam ar zivju tīklu, pamatojoties uz 30.11.2009. MK noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011. gadam ar Aivaru Livdānu,
personas kods, dzīves vieta, par
zivju nozveju Užuņu ezerā ar 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
8.10. Par K.Belodedova iesniegumu.
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Izskatot Klementija Belodedova, personas kods, dzīves vieta, iesniegumu (kancelejā reģistrēts
21.04.2011., Nr. 608) par lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2011.gadam Cirišu ezerā zivju
nozvejai pašpatēriľam ar zivju tīklu, un vienu zivju murdu pamatojoties uz 30.11.2009. MK
noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeľos.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans);
atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 2010. gadam ar Klementiju
Belodedovu, personas kods, dzīves vieta, par zivju nozveju Cirišu ezerā ar vienu 50 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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
9.§
Par projektiem.
9.1. Par projekt u “Informat ī vās i nfrast rukt ūras i zvei de Agl onas novadā.”
(Ziľo: I.Gražule)
Debatēs piedalās: A.Ruduks, J.Rutka, V.Krimans, A.Beķis, A.Badūns.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas –
1 (A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa
413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem”, 5.rīcības – Atbalsts kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai, plānotajā darbībā Nr.3. Informatīvo stendu, norāžu un piemiľas
zīmju uzstādīšana, ar projekta iesniegumu „Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas
novadā”, paredzot pašvaldības finansējumu 1758,18 LVL. Projekta kopējās izmaksas
6700,00 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 5491,80 LVL, projekta līdzfinansējums 10%
apmērā jeb 549,18 LVL.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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
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finanšu plūsmu, kredītu apjomiem, izmaksu plāniem, un saľemam 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 saľemti finanšu nodaļas, attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāju atzinumi par to, ka projektu realizācija ir finansiāli nodrošināta un neapdraud Aglonas novada
domes budžetu.
Ľemot 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.”

9.2. Par projektu.„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana efektīvai
bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.
(Ziľo: I.Reščenko)
Saľemts Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegums (20.04.2011.,
Nr.586) par piedalīšanos projektā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 11 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka); pret –
nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Aglonas novada centrālās bibliotēkas iespēju piedalīties VAS „Hipotēku un
zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” 2011.gada projektu konkursā ar projektu
„Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana efektīvai bibliotēkas
lietotāju apkalpošanai”. Projektā plānotais VAS „Hipotēku un zemes banka” atbalsts
400 Ls (soliņi, atkritumu urnas, stādi apzaļumošanai), Aglonas novada domes
ieguldījums 90 Ls (būvmateriāli – grants, cements, apzaļumošanas
un
labiekārtošanas darbi, atkritumu urnu uzstādīšana, soliņu uzstādīšana).
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
(Ziľo: I.Reščenko)
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20. 26. pantu un 29. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu
un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu,
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai šeit, ko es redzu sarakstā 13 cilvēki ir vienīgie, no kuriem vajag
bezstrīdus kārtībā dabūt nodokļu parādus?”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans,
J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no personām pēc sekojoša saraksta:
N.p.k Uzvārds,
vārds
1. 1 Pankratovs
Andrejs

Personas Deklarētā
kods
dzīvesvieta

Īpašums,
kad.Nr.
6094 005 0267
„Pankratovi”
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2.

2Strupais Ilgvars

7642 002 0155
„Vālodzīte”

3.

3Vanaga Inese

7642 010 0184
„Vanadziľi”

4.

4Smans Aivars

7642 005 0066

5.

5
Stepanovs
Andrejs

6058 003 0042
½ daļa

6.

6
Zariľš
Jevgēnijs

6058 004 0116
„Pepiľi”

7.

7 Rema
SIA
kokaudzētavas

6058 006 0357

8.

8Eglis Sergejs

6058 003 0089
„Karaši”

9.

9
Belolapatkovs
Dmitrijs

6072 005 0133
„Aizpuri”
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no 2010.gada līdz 2011.gada
29.martam nekustamā
īpašuma nodokļa parāds Ls
34,29 un nokavējuma nauda
Ls17,18
par 2009.gadu, 2010.gadu un
par periodu līdz 2011.gada
29.martam
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parāds
Ls47,03
un
nokavējuma
nauda Ls18,28
par 1998., 1999., 2000.,
2001., 2002., 2003., 2004.,
2005., 2006., 2007., 2008.,
2009.
2010.gadu
līdz
2011.gada
28.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir Ls 66,35 un
nokavējuma nauda Ls 54,21
apmērā
par 2007., 2008., 2009.,
2010.gadu un periodu līdz
2011.gada
28.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds
Ls
75,21
un
nokavējuma nauda Ls 27,53
par 2009., 2010.gadu un
periodu
līdz
2011.gada
28.martam
nekustamā
īpašuma nodokļa parāds ir Ls
147,86 un nokavējuma nauda
Ls 43,89 apmērā
Par 2008., 2009., 2010.gadu
un periodu līdz 2011.gada
29.martam
nekustamā
īpašuma nodokļa parāds ir Ls
50,63 un nokavējuma nauda
Ls16,16 apmērā
par 2008., 2009., 2010.gadu
un periodu līdz 2011.gada
29.martam
nekustamā
īpašuma nodokļa parāds ir Ls
175,77 un nokavējuma nauda
Ls62,31 apmērā
par 2006., 2007., 2008.,
2009., 2010. gadu un periodu
līdz 2011.gada 29.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir Ls 67,02 un
nokavējuma nauda Ls 33,82
par 2007., 2008., 2009.,
2010.gadu un periodu līdz
2011.gada 29.martam
nekustamā īpašuma nodokļa

65,31

120,56

102,74

191,75

66,79

238,08

100,84

67,91
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10.
0

1Cimzietis
Andris

6072 005 0012
„Tomiľi”

11.
1

1Dombrovskis
Rolands

6072 005 0071
„Dumbrāji”

12.
2

1
Jerjomins
Igors

6072 002 0149

13.
3

1
Leitāne
Elvīra

6072 002 0103

parāds Ls 49,58 un
nokavējuma nauda Ls 18,33
par 2007., 2008., 2009.,
2010.gadu un periodu līdz
2011.gada
29.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds
Ls51,93
un
nokavējuma nauda Ls19,07
par 2007., 2008., 2009.,
2010.gadu un periodu līdz
2011.gada
29.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds
Ls54,05
un
nokavējuma nauda Ls21,68
par 2006., 2007., 2008.,
2009., 2010.gadu un periodu
līdz 2011.gada 29.martam
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds
Ls42,47
un
nokavējuma nauda Ls18,22
par 2008., 2009., 2010.gadu
un periodu līdz 2011.gada
29.martam
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parāds
Ls52,71
un
nokavējuma
nauda Ls15,19

71,00

75,73

60,69

67,90

2. Lēmumi Nr.1-13 pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 26 lapām;
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir juriste Silvija Kotāne.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „”Pret” balsoju tikai tāpēc, ka nav ziľotāja šodien uz sēdi un nav skaidrības,
kādi kopā ir parādi un kāda rīcība būs tālāk.”
J.Rutka pievienojas V.Krimana viedoklim.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu uz 5 minūtēm.
Sēžu zāli atstāj A.Ruduks plkst.12:25.
11.§
Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-15_ID-04.
11.1. Par Aglonas novada domes 30.09.2009.g., protokols Nr.14, p.6.1 “Par Jaunsardzes
centru” lēmuma izpildi.
(Ziľo: A.Beķis)
A.Beķis sniedz informāciju, ka 30.09.2009. bija pieľemts lēmums slēgt sadarbības līgumu ar
Jaunsardzes centru. Jaunsardzes centrs tika informēts, ka lēmums ir pieľemts. Vairākas reizes viľi
tika aicināti ierasties, taču viľi neieradās un līgums palika nenoslēgts. Tajā pašā laikā Aglonas
vidusskola noslēdza līgumu ar Jaunsardzes centru un viľi strādā un sadarbojas ar skolu.
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka); pret – 1 (V.Krimans); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Šodien mēs konstatējām, ka no
2009.gada līgums nav noslēgts, lēmums, principā, nav izpildīts.”
11.2. Par Aglonas novada domes 30.09.2009.g., protokols Nr.14, p.6.5 “Par SIA “Latvijas
Lauku konsultācijas un izglītības centrs” lēmuma izpildi.
(Ziľo: A.Beķis)
A.Beķis sniedz informāciju, ka līgums ar SIA „Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centru” ir
noslēgts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.

11.3. Par Aglonas novada domes 17.03.2010.g., protokols Nr.8, p.12 “Par Jaunaglonas muzeja
kolekciju” lēmuma izpildi.
(Ziľo: A.Beķis, V.Grigulis, Z.Ločmele)
A.Beķis sniedz informāciju par „Jaunaglonas muzeja kolekciju” lēmumu izpildi.
V.Grigulis un Z.Ločmele sniedz informāciju par darba grupas sēdi, par tikšanos ar I.Ancāni, par
atlikušo muzeja kolekciju.
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
V.Krimana priekšlikums ir darba grupai turpināt darbu par Jaunaglonas muzeja kolekcijas
pārņemšanu un sagatavot priekšlikumus līdz kārtējai novada domes sēdei.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas
– 1 (A.Beķis), NOLEMJ:
1. Darba grupai turpināt darbu par Jaunaglonas muzeja kolekcijas pārņemšanu un
sagatavot priekšlikumus līdz kārtējai novada domes sēdei.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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11.4. Par Aglonas novada domes 31.03.2010.g., protokols Nr.9, p.19.4 “Par deputātu
apliecībām” lēmuma izpildi.
(Ziľo: Z.Ločmele)
Debatēs piedalās: A.Beķis, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas
– nav, NOLEMJ:
1. Sabiedrisko attiecību speciālistei Z.Ločmelei līdz kārtējai novada domes sēdei
sagatavot 1 deputāta apliecības paraugu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.7. Par Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu.
(Ziľo: I.Reščenko)
Saľemts Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegums (29.03.2011., Nr.464), kurā
tiek lūgts piešķirt materiālo pabalstu 9.klases izlaiduma rīkošanai.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt materiālo pabalstu Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecākiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Streļčs, A.Kluss, A.Badūns, A.Bartuša.
V.Krimans iebilst par sagatavoto lēmumprojektu, nepiekrīt noraidīt šo iesniegumu.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Streļčs,
A.Kluss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 5 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, M.Mežiniece,
J.Rutka), neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
V.Krimana priekšlikums ir novirzīt Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu
Direktoru padomei un lūgt izstrādāt kārtību par skolēnu apbalvošanu izlaidumos.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – 2 (A.Beķis,
I.Barkeviča), NOLEMJ:
1. Novirzīt Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēnu vecāku iesniegumu Direktoru
padomei un lūgt izstrādāt kārtību par skolēnu apbalvošanu izlaidumos.
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I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
11.§
Par deputātu V.Krimana, D.Vanaga un J.Rutka 15.04.2011.g. iesniegumu Nr. 2010-04-15_ID-04.
11.5. Par Aglonas novada domes 28.04.2010.g., protokols Nr.12, p.12.13 “Par dokumentu
aprites kārtību” lēmuma izpildi.
(Ziľo: I.Barkeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans, J.Rutka.
No balsošanas sevi atstādina I.Barkeviča.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, V.Krimans); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
11.6. Par Aglonas novada domes 26.05.2010.g., protokols Nr.14, p.23.1 “Par SIA “Eleonotra”
iesniegumu” un 21.07.2010.g. Protokols Nr. 17, p.3.2. “Par līgumu ar SIA “Eleonotra””
lēmumu izpildi.
(Ziľo: A.Beķis)
Debatēs piedalās: V.Grigulis V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (V.Krimans); atturas –1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
11.7. Par Aglonas novada domes 21.07.2010.g., protokols Nr.17, p.10.10 “Par SAC “Aglona”
autotransportu” lēmuma izpildi.
(Ziľo: M.Mežiniece)
No balsošanas sevi atstādina M.Mežiniece.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, V.Krimans); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju par lēmuma izpildi.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
11.8. Par Aglonas novada domes 23.11.2010.g., protokols Nr.14, p.23.11 “Par deputātu
V.Krimana un D.Vanaga iesniegumu” lēmuma izpildi.
(Ziľo: V.Krimans)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai saľemto informāciju par lēmuma izpildi.

V.Krimans noņem šo jautājumu no dienas kārtības.
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Deputāti balso par jautājuma noņemšanu no dienas kārtības.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas – 2 (I.Barkeviča,
A.Streļčs), NOLEMJ:
1. Noņemt jautājumu no dienas kārtības.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
11.9. Par Aglonas novada domes 17.06.2010.g., protokols Nr.15, p.14.4 “Par Aglonas novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” lēmuma izpildi.
(Ziľo: I.Valaine)
Sēžu zāli atstāj M.Mežiniece.
Sēžu zāli atstāj A.Kluss.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai atbildīgās personas sagatavoto pārskatu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.15. Par 17.06.2010. sēdes protokola Nr.15, §14, p.14.4. „Par Aglonas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu” lēmuma precizēšanu.
(Ziľo: I.Valaine)
Sēžu zālē atgriežas M.Mežiniece.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7. un 10.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Uzsākt Aglonas novada attīstības programmas izstrādi:
- izstrādāt ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2012.-2024.gadam,
- izstrādāt vidēja termiņa attīstības programmu 2012.-2019.gadam.
2. Apstiprināt attīstības plāna izstrādes darba uzdevumu un izstrādes laika grafiku,
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Paziņojumu par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv un izdevumā „Aglonas novada vēstis”.
Publicēt kārtību, kādā ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas var griezties ar
priekšlikumiem un ieteikumiem par attīstības plānu tā izstrādes gaitā.
4. Pieprasīt izstrādes nosacījumus un nepieciešamo informāciju no institūcijām, kā arī
pasūtīt nepieciešamo kartogrāfisko un citu informāciju.
5. Paziņot par Aglonas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un lūgt iesniegt
nosacījumus vai priekšlikumus par kopīgo interešu teritoriju plānošanu kaimiņu
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pašvaldībām: Dagdas, Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes un Riebiņu novadiem.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
12.2. Par skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtību.
(Ziľo: V.Grigulis)
Sēžu zālē atgriežas A.Kluss.
Saľemts iesniegums no Direktoru padomes priekšsēdētājas A.Guževas (19.04.2011., Nr.581)
par dokumentu nosūtīšanu (izraksts no Direktoru padomes sēdes un Aglonas novada izglītības
iestāžu skolēnu un pedagogu prēmēšanas kārtība).
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča, A.Beķis, J.Rutka.
No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt kārtību, kādā piešķir apbalvojumus Aglonas novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajie m un pedagogiem. (Pielikumā)
2. Finansējumu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai piešķirt no Aglonas novada domes
līdzekļiem, neskarot izglītības iestāžu budžetus.
3. Apbalvojumu summas paredzēt pēc nodokļu nomaksas.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.3. Par SIA “Auto Īle un Herbst”.
(Ziľo: V.Grigulis)
Saľemts SIA „Auto Īle un Herbst” iesniegums (15.04.2011., Nr.557) par pirkuma līguma par
skolēnu autobusu iegādi piegādes termiľa pagarināšanu.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt skolēnu autobusa piegādes termiľu par 7 (septiľām) nedēļām, sākot no 19.04.2011.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nepiekrist ne kādai vienošanās slēgšanai, ne kādu termiľu
nepagarināt un atbilstoši līgumam piestādīt viľiem kavējuma naudu .”
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, A.Kluss, J.Rutka, A.Streļčs.
V.Krimana priekšlikums ir neslēgt vienošanos par skolēnu autobusa piegādes termiņa
pagarināšanu, brīdināt SIA „Auto Īle un Herbst”, ka rīkosimies saskaņā ar noslēgto līgumu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Beķis,
A.Badūns), NOLEMJ:
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1. Neslēgt vienošanos ar SIA „Auto Īle un Herbst” par skolēnu autobusa piegādes
termiņa pagarināšanu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.4. Par līdzekļu piešķiršanu Lielās Talkas dalībnieku ēdināšanai.
(Ziľo: I.Reščenko)
Saľemts Lielās Talkas koordinatora V.Dimpera iesniegums (18.04.2011.), kurā tiek lūgts piešķirt
Lielās Talkas dalībnieku ēdināšanai Ls 30,00.
Debatēs piedalās: V.Krimans, V.Grigulis, A.Streļčs, J.Rutka.
Sēžu zāli atstāj V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Pie š ķirt Lie lās Talkas atbalstam Ls 30,00 (trīs de smit latu 00 s ant.)
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.5. Par M.Kivriņa iesniegumu.
Saľemts M.Kivriľa iesniegums (15.04.2011.), kurā tiek lūgts atļaut izgriezt trīs kokus uz viľa
īpašumā esošās zemes, kas atrodas ārpus meža zemēm.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.717 no 29.08.2006. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
2.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Atļaut Mečeslavam Kivriņam nozāģēt 3 kokus Aglonas ciemata teritorijā, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra Nr.7642 004 0384.
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 paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.6. Par biedrības „Sapņu maģija” dibinātāju iesniegumu.
(Ziľo: I.Reščenko)
Saľemts biedrības „Sapľu maģija” dibinātāju iesniegums (16.03.2011., Nr.397), kurā tiek lūgts
atļaut reģistrēt biedrību „Sapľu maģija” ar adresi Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV5304.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Atļaut reģistrēt biedrību „Sapņu maģija” pēc adreses: Somersētas ielā 34, Aglona,
Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.8. Par SIA „Aglonas maize” iesniegumu.
(Ziľo: A.Streļčs)
Saľemts SIA „Aglonas maize” iesniegums (25.03.2011., Nr.446). SIA „Aglonas maize” vēlas
iegūt īpašumā zemes gabalu ar kadastra Nr. 7642 004 0140.
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Uzsākt SIA „Aglonas maize” ierosināto zemes atsavināšanas procesu zemes
vienībai ar kadastra Nr. 7642 004 0140 Aglonas ciemā.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.9. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”.
(Ziľo: V.Grigulis)
Izskatījusi individuālā komersanta „Michel D” iesniegumus (29.10.2010. Nr. 3097 un
31.03.2011. Nr. 476) un tiem pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 12.05.2010. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaľojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
11.punktu,
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut ielu tirdzniecību indivuduālajam komersantam „Michel D”, reģistrācijas numurs 41502031985,
tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
2.

Realizējamo preču grupas:
1.

saimniecības preces;

2.

preces virtuvei un mājai.

3.

Tirdzniecība veicama Somersetas ielā 23, Aglonā, Aglonas novadā piektdienās no plkst 10.00 līdz 14.00.

4.

Atļauja derīga līdz 20__. gada ___________.

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.

V.Grigulis skaidro, ka ir pieprasīts no IK „Michel D” precizēt iesniegumu. Uz doto brīdi vēl nav
saľemta pieprasītā informācija no IK „Michel D”.
I.Reščenko priekšlikums ir jautājuma izskatīšanu atlikt līdz iesnieguma precizēšanai.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK „Michel D”.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.11. Par lēmuma izpildi.
(Ziľo: I.Reščenko)
Sēžu zālē atgriežas V.Krimans.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz 31.03.2010. Aglonas novada domes lēmumu (protokols Nr.9, § 21) „Par
datortehnikas apkalpošanas servisa optimizāciju”,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
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1. Izľemt no Aglonas novada štatu saraksta amatu - datorsistēmas un datortīklu speciālists.

V.Krimans jautā, vai ir jurista atzinums par šo jautājumu?
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Uz šo jautājumu un lēmumprojektu, diemžēl, juristam neprasīja
nekādu atzinumu. Es uzskatu, ka šo jautājumu vajag atlikt.”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Kas Jums, kā novada domes priekšsēdētājam, aizliedza izpildīt
lēmumu?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt savu jautājumu: „Ja es pašlaik nobalsošu par šo skaisto juridiski
neizvērtēto lēmumprojektu, kas būs pēc protokola parakstīšanas?”
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Visi deputāti informēti, ka mēs šodien it kā gribam balsot par
2010.gada lēmumu, kurš sen jau pieľemts un nekādas darbības nebija vesela gada garumā.”
V.Krimana priekšlikums ir noraidīt lēmumprojektu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 1 (V.Krimans); pret – nav; atturas – 8
(I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece),
neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
No balsošanas sevi atstādina J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns,
A.Streļčs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 4 (I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, M.Mežiniece),
neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Sēžu zāli atstāj A.Badūns plkst.15:00.
12.12. Par SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegumu.
(Ziľo: M.Mežiniece)
Sēžu zālē atgriežas deputāts D.Vanags plkst.15:10.
Saľemts SAC „Aglona” direktores M.Mežinieces iesniegums (26.04.2011., Nr.616) par SAC
„Aglona” piedalīšanos VAS „Hipotēku un zemes banka” projektu konkursā.
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis.
No balsošanas sevi atstādina M.Mežiniece.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, J.Rutka, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SAC „Aglona” iespēju piedalīties VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu
kluba „Mēs paši” 2011.gada projektu konkursā ar projektu „SAC „Aglona” kapsētas
piemiņas vietas sakārtošana”. Projekta plānotais VAS „Hipotēku un zemes banka”
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atbalsts sastāda Ls 400,00, Aglonas novada domes ieguldījums Ls 290,00.
2. Līdzekļus paredzēt no rezerves fonda.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.21. Novada domes jurista V.Griguļa informācija par SIA „Preiļu slimnīca”
kapitāldaļu atsavināšanu.
(Ziľo: V.Grigulis)
V.Grigulis sniedz informāciju par kapitāldaļu atsavināšanas procedūru.
V.Krimana priekšlikums ir juristam V.Grigulim sagatavot priekšlikumus līdz kārtējai novada domes
sēdei par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes jurista V.Griguļa sniegto informāciju.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss,
M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Reščenko, A.Beķis,
I.Barkeviča), NOLEMJ:
2. Uzlikt par pienākumu novada domes juristam V.Grigulim līdz kārtējai novada domes
sēdei sagatavot lēmumprojektu par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu atsavināšanu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
12.14. Par instrukcijas darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus
apstiprināšanu.
(Ziľo: V.Pašķeviča)
Debatēs piedalās: V.Krimans, A.Beķis, M.Mežiniece.
Sēžu zāli atstāj I.Barkeviča.
V.Krimans iebilst par instrukcijas apstiprināšanu. Uzskata, ka šo instrukciju var apstiprināt pati
Sociālā dienesta vadītāja V.Pašķeviča.
Deputāti balso par jautājuma noņemšanu no dienas kārtības.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Bartuša,
A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Noņemt jautājumu „Par instrukcijas darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu
pārkāpumus apstiprināšanu” no dienas kārtības.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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12.16. Par pabalstu piešķiršanu Lielā Tēvijas kara veterāniem.
(Ziľo: V.Pašķeviča)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju pabalstu Lielā Tēvijas kara veterāniem Aglonas novadā:
1. Nazarovs Igors, p.k..
Ls 10.00
2. Ivanovs Foma, p.k.
Ls 10.00
3. Skoromāns Stanislavs, p.k., Ls 10.00
4. Mikāns Aleksandrs, p.k.
Ls 10.00
5. Ivans Melders, p.k.
Ls 10.00

Debatēs piedalās: V.Krimans.
Sēžu zālē atgriežas I.Barkeviča.
V.Krimans piedāvā atlikt šo jautājum, jo ir domstarpības šajā jautājumā.
Deputāti balso nepiešķirt vienreizēju pabalstu Lielā Tēvijas kara veterāniem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 2 (V.Krimans, D.Vanags); pret –
nav; atturas – 8 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece,
J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso piešķirt vienreizēju pabalstu Lielā Tēvijas kara veterāniem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Streļčs, A.Kluss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 4 (M.Mežiniece, A.Bartuša, D.Vanags,
J.Rutka), neapstiprina augstāk minēto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Neskatoties uz to, ka lēmums nav pieľemts, es uzskatu, ka labs
jautājums pēc būtības, par to vajag domāt, bet līdz galam šis jautājums nav sakārtots”.
12.17. Darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča atskaite.
(Ziľo: G.Lukaševičs)
G.Lukaševičs īsumā sniedz pārskatu, kas ir izdarīts darba aizsardzības jomā.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir darba aizsardzības speciālistam G.Lukaševičam līdz 20.05.2011. sakārtot
darbinieku riska faktora izvērtēšanas veidlapas visās pašvaldības iestādēs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai darba aizsardzības speciālista G.Lukaševiča sniegto atskaiti.
2. Uzlikt par pienākumu G.Lukaševičam līdz 20.05.2011. sakārtot darba aizsardzības
jautājumus.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
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12.13. Par V.Krimana iesniegumu (27.04.2011., Nr.632).
(Ziľo: V.Krimans)
V.Krimans lūdz atļauju saľemt Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu kopijas uz sava datu
nesēja.
Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Barkeviča, A.Streļčs, J.Rutka, A.Beķis.
I.Reščenko priekšlikums ir izstrādāt kārtību līdz 10.05.2011., kā tiks izsniegtas Aglonas novada
domes sēžu audio ierakstu kopijas.
Deputāti balso par I.Reščenko priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Streļčs,
A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, J.Rutka); atturas – 3 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
D.Vanags), neapstiprina I.Reščenko priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
V.Krimans lūdz nobalsot par sekojošu lēmumprojektu: „Atļaut deputātam V.Krimanam izsniegt
Aglonas novada domes sēžu audio ierakstu kopijas.”
Deputāti balso par V.Krimana lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Barkeviča, M.Mežiniece,
V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Kluss, A.Streļčs,
A.Bartuša), neapstiprina V.Krimana lēmumprojektu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Nesaľemu atbildi uz savu iesniegumu no 15.aprīļa.”
12.24. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Beķa informācija par ezeru
apsaimniekošanas projektu un par zvejas tiesību nomas noteikumiem.
(Ziľo: A.Beķis, A.Bartuša, V.Grigulis)
I.Reščenko informē, ka ir atnākusi atbilde no Zivju fonda par projektu atbalstītu četriem ezeriem.
V.Grigulis sniedz atzinumu par zvejas tiesību nomas noteikumiem. Sakarā ar to, ka zvejas
tiesību nomas piešķiršana ir atrunāta augstāk stāvošos normatīvajos aktos (likumos, MK
noteikumos) līdz ar to normu dublēšana nav nepieciešama. Publiskajos ūdeľos pieļaujamais
nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai
nodrošinātu attiecīgos ūdeľos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu
noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu
iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas
vai zvejas atļauju (licenču) izsoli. Izsole rīkojama, saskaľā ar 11.08.2009. MK noteikumu Nr.918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību".
Attiecībā uz zvejas tiesību izmantošanu privātājos ūdeľos, šo sfēru regulē 15.12.1998. MK
noteikumi Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeľos". Noteikumu
2.punkts nosaka, ka „zvejas tiesības privātajos ūdeľos pieder privāto ūdeľu īpašniekam, izľemot
ūdeľus, kas minēti Civillikuma II un III pielikumā.”
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Privāto ūdeľu īpašnieks, kuram pieder zvejas tiesības, ar rakstisku pilnvarojumu vai nomas
līgumu var nodot viľam piederošās rūpnieciskās zvejas tiesības citām juridiskām un fiziskām
personām.
Debatēs piedalās: A.Streļčs, A.Beķis, V.Krimans, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atcelt Aglonas novada domes 24.02.2011. sēdes protokola Nr.5 lēmumu 7.§ „Par zušu
un zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem” 7.14.apakšpunktu „Par noteikumu
izstrādi”.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 3 (V.Krimans, D.Vanags,
J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai jurista V.Griguļa atzinumu un informāciju par ezeru
apsaimniekošanas projektiem.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.18. Par V.Gribuškas iesniegumu (30.03.2011., Nr.465).
(Ziľo: I.Reščenko)
I.Reščenko skaidro, ka tiks darīts viss, lai V.Gribuškai vairāk nemksātu darba algu. V.Gribuškai bija
piedāvāti vairāki darba piedāvājumi. Tika saľemts atteikums no V.Gribuškas, neko citu piedāvāt
nevar. Maksāt Ls 500 no budžeta nevaram atļauties. Domei ir izdevīgāk no finansiālā viedokļa
pārtraukt maksāšanu.
Cits variants ir, deputāti var lemt iedalīt naudas summu šīs atlīdzības izmaksāšanai. I.Reščenko
uzskata, ka maksāt nevajag. Preiļu rajona tiesa nolēma atjaunot neesošā darba vietā, uz ko arī
norādīja Latgales apgabaltiesa, juridiski tas nav iespējams. Līdz ar ko ľemt vērā to, ka
kompensācija tika izmaksāta par noteiktu laika periodu, bet atjaunot darbā nevar, jo nav kur. Līdz ar
ko neredz pamatu maksāt atlīdzību. Ľem atbildību uz sevi un pārtrauks izmaksas.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „V.Gribuškas iesniegums, kurš adresēts Aglonas novada domes
deputātiem, netika nosūtīts deputātiem”.
Sēžu zāli atstāj A.Bartuša.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Mēs saľemam iesniegumu no V.Gribuškas, mēs kaut kādā komitejā
izskatījām šo jautājumu?”
I.Reščenko piedāvā sekojošu lēmumprojektu: „Pieņemt zināšanai I.Reščenko sniegto informāciju
par to, ka V.Gribuškai nemaksās darba algu”.
Sēžu zālē atgriežas A.Bartuša.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Novirzīt V.Gribuškas iesniegumu juristam V.Grigulim izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai
līdz 09.05.2011.
2. Jurista V.Griguļa atzinumu nosūtīt izskatīšanai visām komitejām.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 5 (I.Barkeviča, A.Kluss, V.Krimans,
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D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 5 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Streļčs, M.Mežiniece,
A.Bartuša), neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
Deputāti balso par I.Reščenko lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko sniegto informāciju
par to, ka V.Gribuškai nemaksās darba algu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.19. Par iedzīvotāju iesniegumu (11.04.2011., Nr.524).
(Ziľo: A.Beķis)
I.Reščenko skaidro, ka šis jautājums tika novirzīts izskatīšanai Tautsaimniecības, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejai.
Debatēs piedalās: A.Beķis, A.Streļčs, V.Krimans.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „24.02.2011. bija lēmums atlikt jautājuma izskatīšanu, līdz šodienai,
es sapratu, ka nekādās komitejās tas nav izskatīts un iesniegums, kur cilvēki lūdz nosūtīt visiem
deputātiem, arī nav izpildīts.”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai A.Beķa sniegto informāciju.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.20. Par A.Sadovskas iesniegumu (26.01.2011, Nr.117).
(Ziľo: I.Reščenko)
A.Kluss informē, ka ceļa zīme ir pasūtīta un apmaksāta.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 10 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka ceļa zīme ir pasūtīta.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.22. Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles
izmantošanas izcenojumiem.
(Ziľo: I.Reščenko)
I.Reščenko skaidro, ka šis jautājums pēc Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas
lūguma iepriekš tika noľemts no dienas kārtības.
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V.Krimans jautā, vai bija rakstisks iesniegums no I.Rečas noľemt jautājumu no dienas kārtības.
I.Reščenko atbild, ka bija mutisks lūgums.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Pieľemt zināšanai, ka Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja I.Reča rakstiski neatsauca
savu iesniegumu par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles
izmantošanas izcenojumiem.
2. Jautājums atlikts un neviena komiteja no 30.03.2011. atkārtoti nav izskatījusi šo jautājumu.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 3 (V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka);
pret – nav; atturas – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss,
M.Mežiniece), neapstiprina V.Krimana priekšlikumu.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums nav pieľemts.
12.23. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (02.02.2011., Nr.169).
(Ziľo: I.Reščenko)
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Rakstiski skaidrojums no Aglonas novada domes par finansēšanu
Aglonas vidusskolai netika sagatavots”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Streļčs,
A.Kluss, V.Krimans, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – 3 (I.Barkeviča, A.Bartuša,
M.Mežiniece), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka rakstisks skaidrojums no Aglonas novada domes par
finansēšanu Aglonas vidusskolai netika sagatavots.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
12.25. Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas profesionālās izglītības kompetences centra izveidei.
(Ziľo: I.Reščenko)
V.Krimana priekšlikums ir pieľemt zināšanai, ka atbalsta vēstule Jaunaglonas profesionālās
kompetences centra izveidei netika sagatavota un nosūtīta.
V.Krimans lūdz ieprotokolēt: „Vai ir atbalstīta Jaunaglona kā profesionālās izglītības kompetences
centrs un kādā instancē?”
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, I.Barkeviča,
A.Bartuša, A.Streļčs, A.Kluss, M.Mežiniece); pret – 2 (V.Krimans, D.Vanags); atturas – 1
(J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka atkārtoti jautājums, kurš bija atlikts par Jaunaglonas
arodvidusskolas kā kompetences centrs izveidi, nav aktuāls dienas kārtībā.
I.Reščenko paziľo, ka lēmums ir pieľemts.
I.Reščenko ziľo, ka sēde ir slēgta.
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SĒDE SLĒGTA: plkst.17:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs:

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA:

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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